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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În 2011, în Raportul Rühle, Parlamentul European a exprimat un punct de vedere critic cu 
privire la exigențele impuse de un eventual act legislativ privind concesiunile. 
Propunerea Comisiei ar ridica însă un număr mare de noi probleme. 

Sarcinile statului

Prin intermediul diferitelor sale structuri, statul pune la dispoziția persoanelor bunuri și 
servicii. 
Aceste bunuri și servicii pot fi incluse, în funcție de caracterul lor, în categoria obligațiilor de 
serviciu universal, serviciilor sociale de interes general, serviciilor de interes economic 
general și serviciilor de interes general1. 
Dificil de efectuat, distincția este adesea lăsată ulterior în grija instanțelor Propunerea nu 
operează această distincție. 

Pentru a-și îndeplini sarcinile, statul încredințează lucrări în cadrul unor achiziții publice care 
pot lua forma unor concesionări. Propunerea Comisiei nu face nicio distincție și nici nu 
definește criteriile de excludere reciprocă.

În conformitate cu articolul 14 din TFUE și cu Protocolul nr. 26 anexat la acest tratat, 
autoritățile locale, regionale sau naționale hotărăsc în mod independent, dacă este preferabil 
ca bunurile și serviciile de interes general să fie furnizate de ele însele sau dacă ar fi mai bine 
să le concesioneze. În acest caz, aprovizionarea populației primează în raport cu criteriile 
pieței interne. Din această cauză este necesară o definire mai exactă a sferei de aplicabilitate. 

Toate administrațiile publice exercită funcții și urmăresc obiective care constau din asigurarea 
bunăstării colective, interesului general și coeziunii sociale. 
Stabilind criteriile aplicabile la adjudecare, decidenții se regăsesc, în fapt, încorsetați într-un 
cadru decizional strict. 
Propunerea menționează criteriul celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic. 
În conformitate cu acesta, pe lângă preț și costuri pot fi luate în considerație și anumite criterii 
„tehnice”. Decizia cu privire la oportunitatea concesionării este, deci, încadrată strict. 
Structurile publice care întâmpină dificultăți financiare ar putea fi obligate să recurgă la o 
concesionare, deoarece funcționarii din administrația publică percep, adesea, remunerații mai 
mari decât angajații prestatorilor din sectorul privat. 
O directivă care reglementează concesiunile nu are rolul de a impune o privatizare sarcinilor 
statului.

Modalitățile de concesionare sunt supuse, și acestea, unor criterii de adjudecare restrictive. 

Din moment ce propunerea Comisiei nu face nicio distincție între tipurile de servicii, dreptul 
la decizie independentă și dreptul la prestare liberă a serviciilor riscă să intre în conflict. O 
astfel de situație nu ar putea fi evitată decât prin excluderea anumitor servicii. 

                                               
1 Comunicarea Comisiei COM(2011) 900 final. 
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O reglementare având ca obiect atribuirea unor concesionări nu are drept scop asanarea 
finanțelor publice. Acest ultim obiectiv ar trebui să fie realizat printr-o ameliorare a 
încasărilor la buget și nu prin încercări de reducere a cheltuielilor presupunând o reducere a 
prețurilor și costurilor.

Criterii generale 

Propunerea de directivă nu oferă securitate juridică. Definiția dată concesiunilor nu este aceea 
reținută de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Acest fapt ar ocaziona noi hotărâri 
jurisdicționale. Lipsește diferențierea în raport cu alte tipuri de contract, cum sunt licențele, 
autorizațiile etc.

Criteriul transmiterii riscului nu este suficient. Dacă un concesionar al activității de distribuție 
a apei ar ajunge să fie insolvabil, statul ar trebui să asigure continuarea aprovizionării cu apă. 
Riscul nu ar fi niciodată integral transferat concesionarului.

Transparența și simplitatea procedurii nu sunt garantate. 

Durata de valabilitate a acestor reglementări nu este clară. Exigențele și negocierile necesare 
în viitor nu sunt previzibile. 

Imperativul asigurării calității și acela al prețului scăzut se contrazic. 

Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Criteriul prețului scăzut implică, din experiență, o presiune în sensul reducerii personalului 
prestatorului și al subcontractanților, precum și o degradare a condițiilor lor de muncă. O 
astfel de situație este incompatibilă cu clauza socială orizontală prevăzută la articolul 9 din 
TFUE. 
Criteriul celei ai avantajoase oferte din punct de vedere economic implică luarea în 
considerare a unor criterii sociale. Includerea unei clauze privind respectarea convențiilor 
colective și a altor criterii nu este suficientă. În felul acesta, concurența bazată pe reducerea 
prețului se realizează prin prejudicierea angajaților. 

Respectarea criteriilor implică respectarea normelor naționale și europene în materia dreptului 
muncii. Normele naționale trebuie însă să fie în concordanță cu legislația europeană. 
Introducerea principiului aceleiași remunerații pentru aceeași muncă desfășurată în locuri de 
muncă similare este, în acest fel, de fapt exclusă.

Lipsește menționarea explicită a faptului că nicio țară nu este obligată să respecte Convenția 
C94 a OIM și că toate statele membre au obligația de a rectifica și de a aplica această 
convenție. 

Viața și sănătatea persoanelor este strâns legată de serviciile sociale furnizate, în mare parte, 
la nivel local. Este recomandabil ca acestea să fie integral excluse din sfera de aplicare a 
directivei, la fel ca serviciile furnizate de asociațiile de salariați.

De multe ori este dificil ca subcontractanților să li se impună respectarea unor condiții de 
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muncă stricte. Răspunderea în solidar cu ofertantul principal nu este prevăzută. 

******

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale solicită Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să propună respingerea propunerii 
Comisiei.


