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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na sua resolução de 18 de maio de 2010 sobre novos desenvolvimentos na adjudicação de 
contratos públicos, o Parlamento Europeu manifestou a sua oposição a um ato legislativo 
europeu relativo às concessões de serviços.

A relatora considera igualmente que não é necessário qualquer ato legislativo sobre contratos 
de concessão de serviços a nível europeu. Tal poderia ter consequências negativas a nível da 
prestação de serviços de interesse geral, bem como a nível da garantia e do desenvolvimento 
de serviços de segurança social.

A relatora recomenda a rejeição da proposta de diretiva.

Observações gerais

A proposta de diretiva tem como principal objetivo a criação de um nível mais elevado de 
segurança jurídica. Atualmente, as concessões de serviços não estão sujeitas ao campo de 
aplicação das normas sobre adjudicação de contratos públicos, nos termos do artigo 17.º da 
Diretiva 2004/18/CE (relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de 
empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos 
de serviços) e do artigo 18.º da Diretiva 2004/17/CE (relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços 
postais). A adjudicação de concessões de serviços é regulada com segurança jurídica 
suficiente através do direito primário da UE em vigor, nomeadamente dos princípios da 
igualdade de tratamento, da não discriminação e da transparência, que derivam das liberdades 
fundamentais, bem como da jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu. A adjudicação de 
concessões de empreitada de obras dispõe igualmente de regulamentação suficiente (Diretiva 
2004/18/CE).

Contrariamente ao que a Comissão afirma, a relatora considera que não existe qualquer vazio 
legal. Não se deve esperar que a diretiva traga maior segurança jurídica. 
A relatora critica igualmente o âmbito de aplicação pouco claro e demasiado abrangente 
(artigos 1.º, 2.º, 5.º), bem como as condições de exclusão, que são demasiado restritas (artigo 
8.º). Na opinião da relatora, os domínios da segurança social, da cultura, da educação, das 
infraestruturas públicas e outros serviços municipais devem estar excluídos do âmbito de 
aplicação. 

A salvaguarda dos serviços de interesse geral em vez da abertura do mercado

Enquanto o artigo 14.º do TFUE e o Protocolo sobre Serviços de Interesse Geral realçam o 
amplo poder discricionário das autoridades públicas para fornecer, executar e financiar 
serviços de interesse geral, a proposta de diretiva não faz qualquer referência ao reforço 
desses serviços no direito primário da UE. A ênfase é colocada na abertura do setor dos 
contratos públicos à concorrência (considerandos 1, 2 e 4), enquanto o campo de ação 
disponível para as entidades adjudicantes é reduzido ao não lhes ser conferida liberdade de 
escolha ilimitada para a definição dos critérios de adjudicação (artigo 39.º, n.º 2). Além disso, 
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não existe qualquer obrigação de adesão aos acordos coletivos locais (artigo 39.º, 
considerandos 29 e 32).

A relatora lamenta que a proposta de diretiva não tenha em consideração o princípio 
fundamental dos serviços públicos, que consiste em garantir o acesso geral, não 
discriminatório, equilibrado e a preços razoáveis dos cidadãos a serviços de interesse geral. A 
perspetiva da Comissão não está tão direcionada para a salvaguarda dos serviços de interesse 
geral como para a criação de novos setores de mercado. Tal leva a temer que cooperação a 
nível do setor público e as operações internas se tornem a exceção. A proposta de diretiva 
considera igualmente como objetivos um melhor acesso das empresas ao mercado e a 
promoção de parcerias público-privadas (considerando 17). A relatora critica, sobretudo, a 
promoção de parceiras público-privadas, pois não considera que o setor privado preste 
serviços que sejam mais eficientes, transparentes e acessíveis do que os serviços prestados 
pelo setor público. Além disso, de uma forma geral, os efeitos de fatores externos, por 
exemplo, para os trabalhadores, não são considerados.

O setor dos transportes

A proposta de diretiva aplica-se a atividades relacionadas com a prestação de serviços ao 
público no domínio dos transportes por caminhos-de-ferro, sistemas automáticos, carros 
elétricos, tróleis, autocarro ou cabo, bem como dos serviços postais, com exceção dos 
serviços aéreos baseados na concessão de uma licença de exploração, na aceção do 
Regulamento (CE) n.º 1008/2008, e dos serviços de transporte público de passageiros, na 
aceção do Regulamento (CE) n.º 1370/2007. A presente diretiva aplica-se igualmente às 
atividades que tenham por objetivo a exploração de uma área geográfica com vista à 
disponibilização de aeroportos e portos marítimos ou fluviais ou outros terminais de 
transportes para as empresas de transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo 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 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 

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
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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 
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.

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 
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, como os contratos 
de locação ou arrendamento de terras, em 
que o Estado ou a autoridade ou entidade 
adjudicante concede a um operador 
económico o direito de explorar, a título 
oneroso, determinados domínios ou 
recursos públicos, incluindo áreas 
marítimas, portos marítimos ou interiores, 
nos quais normalmente se estabelecem 
apenas condições gerais de utilização, sem 
que o Estado ou entidade adjudicante se 
torne beneficiária de determinadas obras 
ou serviços. No quadro destes contratos, 
as disposições relativas à transferência, 
utilização autorizada e manutenção do 
domínio ou dos recursos públicos e a sua 
recuperação pelo Estado ou autoridade 
contratante, a duração da locação ou do 
contrato de arrendamento de terras, a 
renda e outros custos suportados pelo 
arrendatário devem ser consideradas 
condições gerais destinadas a 
regulamentar a utilização do domínio ou 
recurso público.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-A) Dado que os concessionários 
assumem um risco substancial de 
exploração, devem ser livres de escolher 
as que consideram as melhores formas de 
executarem o contrato, ou seja, por eles 
próprios, em colaboração com 
sociedades-irmãs ou em livre 
subcontratação a terceiros.  

Justificação

A alteração visa clarificar o objetivo da proposta de diretiva, que é assegurar a flexibilidade 
e simplificação relativamente à atribuição a jusante pelo concessionário, em conformidade 
com a identificação do risco substancial de exploração como uma das características que 
definem a concessão. Tendo em conta que esse risco é assumido pelos concessionários, estes 
devem ser livres de executar o contrato como acharem melhor: diretamente, em colaboração 
com sociedades-irmãs ou em livre subcontratação a terceiros.

Alteração 3

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) É necessário assegurar que seja 
concedida igualdade de tratamento às
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.
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Nos termos do artigo 14.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, em conjunção com o Protocolo 
n.º 26 relativo aos serviços de interesse 
geral, deve ser concedido às autoridades 
competentes nacionais, regionais e locais 
um amplo poder de apreciação nas suas 
decisões de adjudicação de contratos de 
serviços de interesse geral.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de 
adjudicação de concessões. A 
jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça da União Europeia é interpretada de 
forma divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes ou 
certas entidades adjudicantes. Por 
conseguinte, é necessário esclarecer em 
que casos as concessões celebrados entre 
autoridades desse tipo não estão sujeitos à 
aplicação das regras de adjudicação de 
concessões públicas. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. O simples fato de ambas as partes 
de um acordo serem elas próprias 
autoridades ou entidades adjudicantes na 
aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, não 
exclui, por si só, a aplicação dessas regras 
de adjudicação de concessões. Contudo, a 

(17) A jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia em 
matéria de cooperação entre autoridades 
adjudicantes é interpretada de forma 
divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes ou 
certas entidades adjudicantes. Por 
conseguinte, é necessário esclarecer em 
que casos as concessões celebradas entre 
autoridades desse tipo não estão sujeitas à 
aplicação das regras de adjudicação de 
concessões públicas. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. A sua aplicação não deve interferir 
na liberdade das autoridades públicas para 
decidirem a forma como organizam a 
execução das suas missões de serviço 
público. Por conseguinte, as concessões 
adjudicadas a entidades controladas ou a 
cooperação para a execução conjunta das 
missões de serviço público das autoridades 
e entidades adjudicantes envolvidas devem 
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sua aplicação não deve interferir na 
liberdade das autoridades públicas para 
decidirem a forma como organizam a 
execução das suas missões de serviço 
público. Por conseguinte, as concessões 
adjudicadas a entidades controladas ou a 
cooperação para a execução conjunta das 
missões de serviço público das autoridades 
e entidades adjudicantes envolvidas devem 
ser isentos da aplicação das regras se as 
condições previstas na presente diretiva 
estiverem preenchidas. A presente diretiva 
deve procurar evitar que qualquer 
cooperação público-público isenta 
provoque uma distorção da concorrência 
em relação aos operadores económicos 
privados. Importa também impedir que a 
participação de uma autoridade adjudicante 
como proponente num procedimento de 
adjudicação de um contrato público 
provoque distorções da concorrência.

ser isentos da aplicação das regras se as 
condições previstas na presente diretiva 
estiverem preenchidas. A presente diretiva 
deve procurar evitar que qualquer 
cooperação público-público isenta, 
prestando serviços de interesse público 
aos cidadãos, seja considerada uma fonte 
de possível distorção da concorrência em 
relação aos operadores económicos 
privados. Importa também impedir que a 
participação de uma autoridade adjudicante 
como proponente num procedimento de 
adjudicação de um contrato público 
provoque distorções da concorrência.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, a presente diretiva deve 
aplicar-se às concessões adjudicadas após 
a sua entrada em vigor.

Justificação

Dada a importância do princípio da inviolabilidade dos contratos de concessão em vigor nos 
Estados-Membros, este aspeto deve ser claramente especificado na diretiva.

Alteração 7

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

2-A. A presente diretiva não prejudica o 
direito de as autoridades públicas, a 
qualquer nível, decidirem prestar os 
serviços públicos elas próprias, utilizando 
os seus próprios recursos internos, sem 
serem obrigadas a adjudicar concessões a 
outros operadores económicos externos. 
Estas tarefas podem ser desempenhadas 
em cooperação com outras autoridades 
públicas adjudicantes.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) "Processo de adjudicação", tal 
como definido no artigo 1.º, n.º 2, da 
Diretiva 2013/…/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de … relativa aos 
contratos públicos.*
______________

* JO: inserir o número e a data da 
diretiva.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Concessão de obras públicas», 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 
execução de obras, em que a 
contrapartida das obras a efetuar consiste

(2) «Concessão de obras públicas», um 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito, nos termos do qual uma ou mais 
autoridades adjudicantes encarregam um 
ou mais operadores económicos da 
execução das obras que são da sua 
responsabilidade, e em que os direitos e 
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quer unicamente no direito de exploração 
da obra que constitui o objeto do contrato, 
quer nesse direito acompanhado de um 
pagamento;

obrigações de ambas as partes são 
regulamentados e consistem quer 
unicamente no direito de exploração da 
obra, quer nesse direito acompanhado de 
um pagamento; 

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 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 nos 
termos do qual uma ou mais autoridades 
ou entidades adjudicantes encarregam um 
ou mais operadores económicos, distintos 
dos referidos nos n.os 2 e 4, da prestação 
de um serviço pelo qual são responsáveis,
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; 

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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.

2. 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 da parte substancial do 
risco económico e de exploração. 
Considera-se que o concessionário assume 
a parte substancial do risco 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.

Esse risco económico pode consistir: Esse risco económico e de exploração
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pode consistir:
(a) No risco associado à utilização das 
obras ou à procura do serviço; ou

(a) No risco associado à utilização das 
obras ou à procura do serviço; ou

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

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

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) À aquisição, locação, arrendamento ou 
concessão, quaisquer que sejam as 
respetivas modalidades financeiras, de 
domínios públicos, incluindo áreas 
marítimas, portos marítimos ou interiores, 
terrenos, edifícios existentes ou outros bens 
imóveis, ou relacionados com direitos 
sobre esses bens, em que o Estado ou a 
autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas 
obras ou serviços; 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;

Alteração 13

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 

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 
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razoável do capital investido. razoável do capital investido, como 
especificado exatamente no contrato de 
concessão.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Aquando da publicação do anúncio de 
concessão, a autoridade adjudicante será 
obrigada a honrar todos os compromissos 
decorrentes das condições definidas neste 
artigo.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 17
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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 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento e que garantam a 
apreciação das propostas em condições de 
concorrência efetiva que permitam 
determinar os benefícios económicos totais 
para a autoridade ou entidade adjudicante.

1. A adjudicação de concessões deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
- definidos de forma precisa pelo 
concedente - 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.

Alteração 18

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:

Alteração 19

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 

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 



PE492.848v02-00 14/16 AD\920025PT.doc

PT

com terceiros, bem como quais os
subcontratantes propostos.

com terceiros, especificando os nomes de 
quaisquer subcontratantes propostos, bem 
como a sua responsabilidade solidária. 
Essa informação será atualizada e 
comunicada à autoridade ou entidade 
adjudicante durante o período de vigência 
da concessão, indicando eventuais 
substituições ou alterações. 

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 21

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

(b-A) As obrigações estabelecidas no
contrato de concessão não são cumpridas;

Alteração 22

Proposta de diretiva
Anexo III – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

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