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Amendamentul 237
Peter Simon

Propunere de directivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European respinge 
propunerea de directivă privind atribuirea 
contractelor de concesiune

Or. de

Justificare

Legislația primară și jurisprudența Curții de Justiție reprezintă un cadru juridic obiectiv și flexibil 
pentru atribuirea contractelor de concesiune și conferă caracter obligatoriu unei proceduri 
transparente și nediscriminatorii. Formele de concesiuni și structurile administrative diferite din 
statele membre fac ca aplicarea unei proceduri uniforme să fie inadecvată (principiul subsidiarității) 
și ar restrânge marja de manevră a autorităților locale, care este extinsă foarte mult de Tratatul de la 
Lisabona.

Amendamentul 238
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
-

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. de

Amendamentul 239
Matteo Salvini

Propunere de directivă
-

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European respinge 
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propunerea Comisiei.

Or. it

Justificare

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, poiché 
essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato interno e gli 
obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a livello centrale, che 
regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non assimilabile agli altri settori 
economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi molto differenti tra gli Stati Membri. 
Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da rendere molto complessa la sua eventuale 
applicazione.

Amendamentul 240
Heide RühleEmilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de directivă
-

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.

Amendamentul 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella
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Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și 
articolul 114,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 14, articolul 53 alineatul (1), 
articolul 62 și articolul 114, precum și 
Protocolul nr. 26 la acesta,

Or. fr

Justificare

Ține seama de dispozițiile din directivă privind serviciile de interes general și caracteristicile 
specifice ale acestora.

Amendamentul 242
Françoise Castex

Propunere de directivă
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere articolul 14 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
Protocolul nr. 26 la acesta,

Or. fr

Amendamentul 243
Françoise Castex

Propunere de directivă
Referirea 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere articolul 4 alineatul (2) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, 
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Or. fr

Amendamentul 244
Heide Rühle

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și 
articolul 114,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 14, articolul 53 alineatul (1), 
articolul 62 și articolul 114, precum și 
Protocolul nr. 26,

Or. en

Amendamentul 245
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Absența unor norme clare la nivelul 
Uniunii care să reglementeze atribuirea 
contractelor de concesiune antrenează 
incertitudine juridică și obstacole în calea 
liberei circulații a serviciilor și perturbă 
funcționarea pieței interne. Ca urmare, 
operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
urile), sunt privați de drepturile lor pe 
piața internă și ratează oportunități de 
afaceri importante, în timp ce autoritățile 
publice se pot găsi în situația de a nu 
identifica utilizarea optimă a banilor 
publici, astfel încât cetățenii UE să 
beneficieze de servicii de calitate la cele 
mai bune prețuri. Un cadru adecvat de 
reglementare a atribuirii concesiunilor ar 
asigura accesul efectiv și 

eliminat
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nediscriminatoriu pe piață al tuturor 
operatorilor economici din Uniune, 
precum și certitudinea juridică, 
favorizând investițiile publice în 
infrastructuri și servicii strategice pentru 
cetățeni.

Or. en

Amendamentul 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Absența unor norme clare la nivelul 
Uniunii care să reglementeze atribuirea 
contractelor de concesiune antrenează 
incertitudine juridică și obstacole în calea 
liberei circulații a serviciilor și perturbă 
funcționarea pieței interne. Ca urmare, 
operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
urile), sunt privați de drepturile lor pe 
piața internă și ratează oportunități de 
afaceri importante, în timp ce autoritățile 
publice se pot găsi în situația de a nu 
identifica utilizarea optimă a banilor 
publici, astfel încât cetățenii UE să 
beneficieze de servicii de calitate la cele 
mai bune prețuri. Un cadru adecvat de 
reglementare a atribuirii concesiunilor ar 
asigura accesul efectiv și 
nediscriminatoriu pe piață al tuturor 
operatorilor economici din Uniune, 
precum și certitudinea juridică, 
favorizând investițiile publice în 
infrastructuri și servicii strategice pentru 
cetățeni.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 247
Lara Comi

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Absența unor norme clare la nivelul 
Uniunii care să reglementeze atribuirea 
contractelor de concesiune antrenează 
incertitudine juridică și obstacole în calea 
liberei circulații a serviciilor și perturbă 
funcționarea pieței interne. Ca urmare, 
operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt privați de drepturile lor pe piața 
internă și ratează oportunități de afaceri 
importante, în timp ce autoritățile publice 
se pot găsi în situația de a nu identifica 
utilizarea optimă a banilor publici, astfel 
încât cetățenii UE să beneficieze de servicii 
de calitate la cele mai bune prețuri. Un 
cadru adecvat de reglementare a atribuirii 
concesiunilor ar asigura accesul efectiv și 
nediscriminatoriu pe piață al tuturor 
operatorilor economici din Uniune, precum 
și certitudinea juridică, favorizând 
investițiile publice în infrastructuri și 
servicii strategice pentru cetățeni.

(1) Absența unor norme clare la nivelul 
Uniunii care să reglementeze atribuirea 
contractelor de concesiune antrenează 
incertitudine juridică și obstacole în calea 
liberei circulații a serviciilor și perturbă 
funcționarea pieței interne. Ca urmare, 
operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt privați de drepturile lor pe piața 
internă și ratează oportunități de afaceri 
importante, în timp ce autoritățile publice 
se pot găsi în situația de a nu identifica 
utilizarea optimă a banilor publici, astfel 
încât cetățenii UE să beneficieze de servicii 
de calitate la cele mai bune prețuri. Un 
cadru adecvat de reglementare a atribuirii 
concesiunilor ar asigura accesul efectiv și 
nediscriminatoriu pe piață al tuturor 
operatorilor economici din Uniune, precum 
și certitudinea juridică, favorizând 
investițiile publice în infrastructuri și 
servicii strategice pentru cetățeni. Ar trebui 
stabilit un principiu general la nivel 
european prin care atribuirea 
concesiunilor să fie deschisă IMM-urilor 
pentru a îmbunătăți posibilitățile lor de 
acces la piața concesiunilor.

Or. it

Amendamentul 248
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Absența unor norme clare la nivelul 
Uniunii care să reglementeze atribuirea 
contractelor de concesiune antrenează 
incertitudine juridică și obstacole în calea 
liberei circulații a serviciilor și perturbă 
funcționarea pieței interne. Ca urmare, 
operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt privați de drepturile lor pe piața 
internă și ratează oportunități de afaceri 
importante, în timp ce autoritățile publice 
se pot găsi în situația de a nu identifica 
utilizarea optimă a banilor publici, astfel 
încât cetățenii UE să beneficieze de servicii 
de calitate la cele mai bune prețuri. Un 
cadru adecvat de reglementare a atribuirii 
concesiunilor ar asigura accesul efectiv și 
nediscriminatoriu pe piață al tuturor 
operatorilor economici din Uniune, precum 
și certitudinea juridică, favorizând 
investițiile publice în infrastructuri și 
servicii strategice pentru cetățeni.

(1) Absența unor norme clare la nivelul 
Uniunii care să reglementeze atribuirea 
contractelor de concesiune antrenează 
incertitudine juridică și obstacole în calea 
liberei circulații a serviciilor și perturbă 
funcționarea pieței interne. Ca urmare, 
operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt privați de drepturile lor pe piața 
internă și ratează oportunități de afaceri 
importante, în timp ce autoritățile publice 
se pot găsi în situația de a nu identifica 
utilizarea optimă a banilor publici, astfel 
încât cetățenii UE să beneficieze de servicii 
de calitate la cele mai bune prețuri. Un 
cadru adecvat de reglementare a atribuirii 
concesiunilor ar asigura accesul efectiv și 
nediscriminatoriu pe piață al tuturor 
operatorilor economici din Uniune, precum 
și certitudinea juridică, favorizând 
investițiile publice în infrastructuri și 
servicii de interes economic general
pentru cetățeni.

Or. fr

Amendamentul 249
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. Atribuirea concesiunilor de lucrări 
intră în prezent sub incidența normelor de 

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. Atribuirea concesiunilor de lucrări 
intră în prezent sub incidența normelor de 
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bază prevăzute în Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii, în timp ce atribuirea concesiunilor 
de servicii care prezintă interes 
transfrontalier intră sub incidența 
principiilor Tratatului, în special principiul 
liberei circulații a mărfurilor, a liberei 
stabilire și a libertății de a presta servicii, 
precum și a principiilor care decurg din 
acestea, precum egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, 
proporționalitatea și transparența. Există 
un risc de incertitudine juridică legat de 
diferitele interpretări date de legiuitorii 
naționali principiilor Tratatului, precum 
și riscul unor disparități vaste între 
legislațiile diferitelor state membre. 
Existența unor asemenea riscuri a fost 
confirmată de jurisprudența 
cuprinzătoare a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, care însă a abordat 
doar parțial anumite aspecte ale atribuirii 
contractelor de concesiune. Prin urmare, 
în vederea eliminării perturbărilor care 
persistă pe piața internă, la nivelul 
Uniunii este necesară o concretizare 
uniformă a principiilor Tratatului în toate 
statele membre și eliminarea 
discrepanțelor în ceea ce privește 
interpretarea acestora.

bază prevăzute în Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii, în timp ce atribuirea concesiunilor 
de servicii care prezintă interes 
transfrontalier intră sub incidența 
principiilor Tratatului, în special principiul 
liberei circulații a mărfurilor, a liberei 
stabilire și a libertății de a presta servicii, 
precum și a principiilor care decurg din 
acestea, precum egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, 
proporționalitatea și transparența.

Or. en

Amendamentul 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în (2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
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Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. Atribuirea concesiunilor de lucrări 
intră în prezent sub incidența normelor de 
bază prevăzute în Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii, în timp ce atribuirea concesiunilor 
de servicii care prezintă interes 
transfrontalier intră sub incidența 
principiilor Tratatului, în special principiul 
liberei circulații a mărfurilor, a liberei 
stabilire și a libertății de a presta servicii, 
precum și a principiilor care decurg din 
acestea, precum egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, 
proporționalitatea și transparența. Există un 
risc de incertitudine juridică legat de 
diferitele interpretări date de legiuitorii 
naționali principiilor Tratatului, precum și 
riscul unor disparități vaste între legislațiile 
diferitelor state membre. Existența unor 
asemenea riscuri a fost confirmată de 
jurisprudența cuprinzătoare a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, care însă a 
abordat doar parțial anumite aspecte ale 
atribuirii contractelor de concesiune. Prin 
urmare, în vederea eliminării perturbărilor 
care persistă pe piața internă, la nivelul 
Uniunii este necesară o concretizare 
uniformă a principiilor Tratatului în toate 
statele membre și eliminarea discrepanțelor 
în ceea ce privește interpretarea acestora.

Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. Atribuirea concesiunilor de lucrări 
intră în prezent sub incidența normelor de 
bază prevăzute în Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii, în timp ce atribuirea concesiunilor 
de servicii care prezintă interes 
transfrontalier intră sub incidența 
principiilor Tratatului, în special principiul 
liberei circulații a mărfurilor, a liberei 
stabilire și a libertății de a presta servicii, 
precum și a principiilor care decurg din 
acestea, precum egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, 
proporționalitatea și transparența. Există un 
risc de incertitudine juridică legat de 
diferitele interpretări date de legiuitorii 
naționali principiilor Tratatului, precum și 
riscul unor disparități vaste între legislațiile 
diferitelor state membre. Existența unor 
asemenea riscuri a fost confirmată de 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene, care însă a abordat doar parțial 
anumite aspecte ale atribuirii contractelor 
de concesiune. Prin urmare, în vederea 
eliminării perturbărilor care persistă pe 
piața internă, la nivelul Uniunii este 
necesară o concretizare uniformă a 
principiilor Tratatului în toate statele 
membre și eliminarea discrepanțelor în 
ceea ce privește interpretarea acestora.

Or. en

Amendamentul 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. Atribuirea concesiunilor de lucrări 
intră în prezent sub incidența normelor de 
bază prevăzute în Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii, în timp ce atribuirea concesiunilor 
de servicii care prezintă interes 
transfrontalier intră sub incidența 
principiilor Tratatului, în special principiul 
liberei circulații a mărfurilor, a liberei 
stabilire și a libertății de a presta servicii, 
precum și a principiilor care decurg din 
acestea, precum egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, 
proporționalitatea și transparența. Există 
un risc de incertitudine juridică legat de 
diferitele interpretări date de legiuitorii 
naționali principiilor Tratatului, precum 
și riscul unor disparități vaste între 
legislațiile diferitelor state membre. 
Existența unor asemenea riscuri a fost 
confirmată de jurisprudența 
cuprinzătoare a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, care însă a abordat 
doar parțial anumite aspecte ale atribuirii 
contractelor de concesiune. Prin urmare, 
în vederea eliminării perturbărilor care 
persistă pe piața internă, la nivelul 
Uniunii este necesară o concretizare 
uniformă a principiilor Tratatului în toate 
statele membre și eliminarea 
discrepanțelor în ceea ce privește 
interpretarea acestora.

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. Atribuirea concesiunilor de lucrări 
intră în prezent sub incidența normelor de 
bază prevăzute în Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii, în timp ce atribuirea concesiunilor 
de servicii care prezintă interes 
transfrontalier intră sub incidența 
principiilor Tratatului, în special principiul 
liberei circulații a mărfurilor, a liberei 
stabilire și a libertății de a presta servicii, 
precum și a principiilor care decurg din 
acestea, precum egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, 
proporționalitatea și transparența.
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Amendamentul 252
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu trebuie să 
afecteze în niciun fel libertatea statelor 
membre sau a autorităților publice de a
decide asupra furnizării directe a 
lucrărilor sau a serviciilor către public sau
asupra externalizării acestora către terțe 
părți. Statele membre sau autoritățile 
publice trebuie să aibă în continuare 
libertatea de a defini caracteristicile
serviciului care trebuie furnizat, inclusiv 
eventualele condiții referitoare la calitatea 
sau la prețul serviciilor, în vederea
urmăririi obiectivelor de politică publică 
ale acestora.

(3) Prezenta directivă recunoaște și 
reafirmă dreptul statelor membre de a 
stabili mijloacele de organizare pe care le 
consideră cele mai adecvate pentru 
realizarea lucrărilor și prestarea 
serviciilor pentru care sunt responsabile. 
Prezenta directivă nu trebuie să afecteze în 
niciun fel libertatea statelor membre sau a 
autorităților publice de a realiza lucrări 
sau de presta servicii către public sau de a 
le delega către terțe părți. Statele membre
și autoritățile publice își păstrează dreptul
de a defini și de a stabili caracteristicile
serviciilor care trebuie furnizate, inclusiv 
eventualele condiții referitoare la calitatea 
sau la prețul serviciilor, în vederea 
urmăririi obiectivelor de politică publică 
ale acestora.

Or. en

Amendamentul 253
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu trebuie să 
afecteze în niciun fel libertatea statelor 
membre sau a autorităților publice de a 
decide asupra furnizării directe a lucrărilor 
sau a serviciilor către public sau asupra 

(3) Conform principiul subsidiarității 
consacrat prin dreptul Uniunii, prezenta 
directivă nu trebuie să afecteze în niciun fel 
libertatea statelor membre sau a 
autorităților publice de a decide asupra 
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externalizării acestora către terțe părți.
Statele membre sau autoritățile publice
trebuie să aibă în continuare libertatea de 
a defini caracteristicile serviciului care 
trebuie furnizat, inclusiv eventualele 
condiții referitoare la calitatea sau la prețul 
serviciilor, în vederea urmăririi 
obiectivelor de politică publică ale 
acestora.

furnizării directe a lucrărilor sau a 
serviciilor către public sau asupra 
externalizării acestora către terțe părți.
Acest lucru este, de asemenea, valabil mai 
ales în cazul serviciilor de interes general 
și al serviciilor de interes economic 
general în sensul articolului 14 din TFUE 
și al articolului 2 din Protocolul (nr. 26) 
privind serviciile de interes general. Se 
garantează dreptul statelor membre sau al 
autorităților publice de a defini 
caracteristicile serviciului care trebuie 
furnizat și de a indica detaliile acestora, 
inclusiv eventualele condiții referitoare la 
calitatea sau la prețul serviciilor, în vederea 
urmăririi obiectivelor de politică publică 
ale acestora.

Or. de

Justificare

Se intenționează să se sublinieze faptul că directiva nu afectează aplicarea principiului 
libertății administrative a autorităților locale și nu prevede norme pentru statele membre sau 
pentru autoritățile acestora prin care să se stabilească dacă un serviciu trebuie furnizat de 
stat sau de furnizori externi. Se subliniază, de asemenea, faptul că acest principiu se aplică în 
special în cazurile sensibile legate de furnizarea serviciilor de interes general sau a celor de 
interes economic general.

Amendamentul 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu trebuie să 
afecteze în niciun fel libertatea statelor 
membre sau a autorităților publice de a
decide asupra furnizării directe a 
lucrărilor sau a serviciilor către public sau
asupra externalizării acestora către terțe 
părți. Statele membre sau autoritățile 
publice trebuie să aibă în continuare 
libertatea de a defini caracteristicile

(3) Prezenta directivă recunoaște și 
reafirmă dreptul statelor membre și al 
autorităților publice de a decide 
mijloacele de administrare pe care le 
consideră cele mai adecvate pentru 
realizarea lucrărilor și prestarea 
serviciilor pentru care sunt responsabile. 
Prezenta directivă nu trebuie să afecteze în 
niciun fel libertatea statelor membre și a 
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serviciului care trebuie furnizat, inclusiv 
eventualele condiții referitoare la calitatea 
sau la prețul serviciilor, în vederea 
urmăririi obiectivelor de politică publică 
ale acestora.

autorităților publice de a realiza lucrări și 
de furniza servicii în mod direct către 
public sau de a le externaliza către terțe 
părți. Statele membre și autoritățile publice
își păstrează dreptul de a defini și de a 
stabili caracteristicile serviciilor care 
trebuie furnizate, inclusiv eventualele 
condiții referitoare la calitatea sau la prețul 
serviciilor, precum și condițiile de muncă
în care sunt furnizate aceste servicii, în 
vederea urmăririi obiectivelor de politică 
publică ale acestora.

Or. en

Amendamentul 255
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu trebuie să 
afecteze în niciun fel libertatea statelor 
membre sau a autorităților publice de a 
decide asupra furnizării directe a lucrărilor 
sau a serviciilor către public sau asupra 
externalizării acestora către terțe părți. 
Statele membre sau autoritățile publice 
trebuie să aibă în continuare libertatea de a 
defini caracteristicile serviciului care 
trebuie furnizat, inclusiv eventualele 
condiții referitoare la calitatea sau la prețul 
serviciilor, în vederea urmăririi 
obiectivelor de politică publică ale 
acestora.

(3) În conformitate cu articolul 4 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
directiva respectă identitatea națională a 
statelor membre, inerentă structurilor lor 
fundamentale politice și constituționale, 
inclusiv în ceea ce privește autonomia 
locală și regională. În conformitate cu 
articolul 14 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană și cu Protocolul nr. 26 privind 
serviciile de interes general, prezenta 
directivă nu trebuie să afecteze în niciun fel 
libertatea statelor membre sau a 
autorităților publice de a decide asupra 
furnizării directe a lucrărilor sau a 
serviciilor către public sau asupra 
externalizării acestora către terțe părți. 
Statele membre sau autoritățile publice, 
inclusiv autoritățile regionale și locale,
trebuie să aibă în continuare libertatea de a 
defini caracteristicile serviciului care 
trebuie furnizat, inclusiv eventualele 
condiții referitoare la calitatea sau la prețul 
serviciilor, în vederea urmăririi 
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obiectivelor de politică publică ale 
acestora.

Or. en

Amendamentul 256
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă nu afectează 
libertatea autorităților publice de a defini, 
la nivel național, domeniul de aplicare al 
serviciilor de interes economic general și 
caracteristicile serviciului care trebuie 
prestat, inclusiv condiții referitoare la 
calitatea serviciului, în vederea urmăririi 
obiectivelor de politică publică ale 
acestora. Prezenta directivă nu vizează 
finanțarea serviciilor de interes economic 
general sau schemele de ajutoare oferite 
de statele membre, în special în domeniul 
social, în conformitate cu normele 
comunitare privind concurența.

Or. en

Amendamentul 257
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Prezenta directivă nu afectează 
condițiile de angajare, inclusiv perioadele 
maxime de muncă și perioadele minime 
de odihnă, durata minimă a concediilor 
anuale remunerate, nivelul minim de 
salarizare, precum și sănătatea, siguranța 
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și igiena la locul de muncă, pe care statele 
membre le aplică în conformitate cu 
legislația Uniunii; directiva nu afectează 
nici relațiile dintre partenerii sociali, 
inclusiv dreptul de a negocia și de a 
încheia convenții colective, dreptul la 
grevă și la acțiuni sindicale în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale care respectă legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 258
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Statele membre pot stabili ca 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante să atribuie concesiunile pe 
baza, printre altele, a criteriului ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic. Acest criteriu se poate referi, în 
plus față de preț sau costuri, la calitate, 
inclusiv caracteristicile tehnice, 
caracteristicile estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice, 
sociale și caracterul inovator. De 
asemenea, se poate referi la serviciile 
post-vânzare și asistența tehnică, data 
livrării și termenul de livrare sau de 
execuție, la organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul de concesiune în 
cauză, precum și la procesul specific de 
producție sau de furnizare a lucrărilor, a 
bunurilor sau a serviciilor solicitate în 
măsura în care nu face discriminare între 
agenții economici.

Or. en
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Amendamentul 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul concesiunilor care depășesc o 
anumită valoare, este oportună 
asigurarea unei minime coordonări a 
procedurilor naționale pentru acordarea 
unor astfel de contracte pe baza 
principiilor tratatului, în vederea 
garantării deschiderii către concurență a 
pieței concesiunilor și a unei certitudini 
juridice adecvate. Prevederile de 
coordonare respective nu trebuie să 
depășească ceea ce este necesar în 
vederea obiectivelor sus-menționate. Cu 
toate acestea, trebuie să li se permită 
statelor membre să completeze și să 
dezvolte aceste prevederi dacă consideră 
că este necesar, în special pentru a 
asigura o mai bună respectare a 
principiilor de mai sus.

eliminat

Or. en

Amendamentul 260
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Trebuie introduse, de asemenea, 
anumite prevederi de coordonare pentru 
atribuirea concesiunilor de lucrări și de 
servicii din sectorul apei, al energiei, al 
transporturilor și al serviciilor poștale, 
având în vedere faptul că autoritățile 
naționale ar putea influența 

eliminat
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comportamentul entităților care își 
desfășoară activitatea în aceste sectoare, 
datorită existenței unor drepturi speciale 
sau exclusive acordate de statele membre 
în ceea ce privește livrarea, furnizarea sau 
exploatarea de rețele în scopul prestării 
serviciilor în cauză.

Or. de

Amendamentul 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Trebuie introduse, de asemenea, 
anumite prevederi de coordonare pentru 
atribuirea concesiunilor de lucrări și de 
servicii din sectorul apei, al energiei, al 
transporturilor și al serviciilor poștale, 
având în vedere faptul că autoritățile 
naționale ar putea influența 
comportamentul entităților care își 
desfășoară activitatea în aceste sectoare, 
datorită existenței unor drepturi speciale 
sau exclusive acordate de statele membre 
în ceea ce privește livrarea, furnizarea sau 
exploatarea de rețele în scopul prestării 
serviciilor în cauză.

eliminat

Or. de

Amendamentul 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Trebuie introduse, de asemenea, eliminat
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anumite prevederi de coordonare pentru 
atribuirea concesiunilor de lucrări și de 
servicii din sectorul apei, al energiei, al 
transporturilor și al serviciilor poștale, 
având în vedere faptul că autoritățile 
naționale ar putea influența 
comportamentul entităților care își 
desfășoară activitatea în aceste sectoare, 
datorită existenței unor drepturi speciale 
sau exclusive acordate de statele membre 
în ceea ce privește livrarea, furnizarea sau 
exploatarea de rețele în scopul prestării 
serviciilor în cauză.

Or. en

Amendamentul 263
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Trebuie introduse, de asemenea, 
anumite prevederi de coordonare pentru 
atribuirea concesiunilor de lucrări și de 
servicii din sectorul apei, al energiei, al 
transporturilor și al serviciilor poștale, 
având în vedere faptul că autoritățile 
naționale ar putea influența 
comportamentul entităților care își 
desfășoară activitatea în aceste sectoare, 
datorită existenței unor drepturi speciale 
sau exclusive acordate de statele membre 
în ceea ce privește livrarea, furnizarea sau 
exploatarea de rețele în scopul prestării 
serviciilor în cauză.

eliminat

Or. de

Amendamentul 264
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Trebuie introduse, de asemenea, 
anumite prevederi de coordonare pentru 
atribuirea concesiunilor de lucrări și de 
servicii din sectorul apei, al energiei, al 
transporturilor și al serviciilor poștale, 
având în vedere faptul că autoritățile 
naționale ar putea influența 
comportamentul entităților care își 
desfășoară activitatea în aceste sectoare, 
datorită existenței unor drepturi speciale 
sau exclusive acordate de statele membre 
în ceea ce privește livrarea, furnizarea sau 
exploatarea de rețele în scopul prestării 
serviciilor în cauză.

(5) În conformitate cu rezoluțiile 
Parlamentului European din 14 ianuarie 
2004, 10 martie 2004 și 31 mai 2006,
sectorul apei nu ar trebui liberalizat, ci 
modernizat. Prin urmare, sectorul apei nu 
ar trebui să intre sub incidența 
domeniului de aplicare al prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 265
Peter Simon

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Trebuie introduse, de asemenea, 
anumite prevederi de coordonare pentru 
atribuirea concesiunilor de lucrări și de 
servicii din sectorul apei, al energiei, al 
transporturilor și al serviciilor poștale, 
având în vedere faptul că autoritățile 
naționale ar putea influența 
comportamentul entităților care își 
desfășoară activitatea în aceste sectoare, 
datorită existenței unor drepturi speciale 
sau exclusive acordate de statele membre 
în ceea ce privește livrarea, furnizarea sau 
exploatarea de rețele în scopul prestării 
serviciilor în cauză.

(5) Trebuie introduse, de asemenea, 
anumite prevederi de coordonare pentru 
atribuirea concesiunilor de lucrări și de 
servicii din sectorul energiei, al 
transporturilor și al serviciilor poștale, 
având în vedere faptul că autoritățile 
naționale ar putea influența 
comportamentul entităților care își 
desfășoară activitatea în aceste sectoare, 
datorită existenței unor drepturi speciale 
sau exclusive acordate de statele membre 
în ceea ce privește livrarea, furnizarea sau 
exploatarea de rețele în scopul prestării 
serviciilor în cauză.

Or. de
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Amendamentul 266
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Trebuie introduse, de asemenea,
anumite prevederi de coordonare pentru
atribuirea concesiunilor de lucrări și de
servicii din sectorul apei, al energiei, al 
transporturilor și al serviciilor poștale, 
având în vedere faptul că autoritățile 
naționale ar putea influența 
comportamentul entităților care își 
desfășoară activitatea în aceste sectoare, 
datorită existenței unor drepturi speciale 
sau exclusive acordate de statele membre
în ceea ce privește livrarea, furnizarea sau 
exploatarea de rețele în scopul prestării 
serviciilor în cauză.

(5) Trebuie introduse, de asemenea, 
prevederi specifice pentru concesiuni de 
servicii de interes economic general, ale 
căror obiective și misiuni specifice sunt 
stabilite de autoritățile naționale, care au 
deplina libertate de alegere a propriului 
mod de gestionare și care pot acorda
drepturi speciale sau exclusive în ceea ce 
privește livrarea, furnizarea sau exploatarea 
de rețele în scopul prestării serviciilor în 
cauză.

Or. fr

Amendamentul 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În conformitate cu rezoluțiile 
Parlamentului European din 14 ianuarie 
2004, 10 martie 2004 și 31 mai 2006, 
sectorul apei nu ar trebui liberalizat, ci 
modernizat.  Prin urmare, acest sector ar 
trebui exclus din sfera de aplicare a 
prezentei directive. 

Or. de
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Justificare

Rezoluțiile Parlamentului European din 14 ianuarie 2004, 10 martie 2004 și 31 mai 2006 
exprimă voința acestuia cu privire la sectorul apei. Prin urmare, Parlamentul European nu 
dorește liberalizarea sectorului apei (ca, de exemplu, în cazul sectorului energiei, al 
telecomunicațiilor și al serviciilor poștale), dar susține, în schimb, modernizarea sectorului 
apei, prin stabilirea unor principii economice care să însoțească standardele de calitate și de 
mediu și eficiența necesară.

Amendamentul 268
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În conformitate cu rezoluțiile 
Parlamentului European din 14 ianuarie 
2004, 10 martie 2004 și 31 mai 2006, 
sectorul apei nu ar trebui liberalizat, ci 
modernizat. Prin urmare, acest sector ar 
trebui exclus din sfera de aplicare a 
prezentei directive.

Or. de

Amendamentul 269
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului.
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului.
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
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sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri, în 
special în cazul porturilor maritime sau 
interioare, prin care statul sau autoritatea 
sau entitatea contractantă stabilește doar 
condiții generale pentru utilizarea acestora, 
fără însă să achiziționeze lucrări sau 
servicii specifice.

Or. de

Amendamentul 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului.
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului.
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau 
licențele, sau cerințele privind aprobarea 



AM\916800RO.doc 25/179 PE496.581v01-00

RO

stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

furnizării de servicii sociale, prin care 
statul sau o autoritate publică stabilește 
condițiile pentru exercitarea unei activități 
economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

Or. de

Amendamentul 271
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
emise pentru perioade limitate prin care 
statul sau o autoritate publică stabilește 
condițiile pentru exercitarea unei activități 
economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
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sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

Or. it

Amendamentul 272
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de închiriere de terenuri 
prin care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice. Contractele de închiriere, 
precum și contractele de leasing conțin 
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drept condiții generale anumite norme 
privind transferul proprietății închiriate 
către chiriaș, utilizarea acestuia (de 
exemplu, descrierea proprietății 
închiriate, dispoziții privind utilizarea 
autorizată a proprietății închiriate, 
dispoziții privind utilizarea optimă a 
proprietății închiriate, precum indicatori 
de performanță și standarde de mediu), 
obligațiile respective ale proprietarului și 
ale chiriașului în ceea ce privește 
întreținerea proprietății închiriate, durata 
contractului de închiriere și repunerea în 
posesia proprietarului a proprietății 
închiriate, valoarea chiriei și alte costuri 
suplimentare suportate de chiriaș 
(inclusiv penalități).

Or. de

Amendamentul 273
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de 
servicii și în care contraprestația este 
reprezentată de dreptul de a exploata
lucrările sau serviciile care fac obiectul 
contractului. Executarea acestor lucrări sau 
servicii intră sub incidența unor obligații 
specifice, definite de autoritatea sau de 
entitatea contractantă, care pot fi invocate 
în fața unei instanțe. Dimpotrivă, anumite 
acte ale statelor, cum sunt autorizațiile sau 
licențele prin care statul sau o autoritate 
publică stabilește condițiile pentru 
exercitarea unei activități economice, nu
trebuie considerate concesiuni. Același 

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, prin care una sau mai multe 
autorități sau entități contractante
(denumite în continuare „concedentul”) 
atribuie realizarea lucrărilor sau 
gestionarea serviciilor pentru care sunt 
responsabile unuia sau mai multor 
operatori economici, care au ca obiect al 
delegării fie dreptul de a executa sau de a 
gestiona lucrările sau de a presta serviciile 
care fac obiectul contractului, fie dreptul 
respectiv însoțit de o plată. Executarea 
acestor lucrări sau servicii intră sub 
incidența unor obligații specifice, definite 
de concedent, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile, permisele
sau licențele prin care statul sau o 



PE496.581v01-00 28/179 AM\916800RO.doc

RO

lucru este valabil și în cazul acordurilor 
care au ca obiect dreptul unui operator 
economic de a exploata anumite domenii 
sau resurse publice, cum sunt contractele 
de leasing de terenuri prin care statul sau 
autoritatea sau entitatea contractantă 
stabilește doar condiții generale pentru 
utilizarea acestora, fără însă să 
achiziționeze lucrări sau servicii specifice.

autoritate publică stabilește condițiile 
pentru exercitarea unei activități 
economice, nu ar trebui considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul
de a oferi servicii sociale sau dreptul de a 
încheia acorduri prin care statul sau 
autoritatea sau entitatea contractantă 
acordă unui operator economic dreptul de 
a exploata anumite domenii sau resurse 
publice, cum sunt contractele de închiriere 
sau de leasing al unei singure suprafețe de
teren, în special în domeniul porturilor 
maritime sau pe ape interioare sau al 
drepturilor de trecere și care, potrivit 
regulilor, stabilesc doar condiții generale 
pentru utilizarea acestora, fără ca 
autoritatea publică să devină beneficiarul 
lucrărilor sau al serviciilor specifice
furnizate de partenerul contractant.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 274
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 

(6) Concesiunile în sensul prezentei 
directive sunt contracte cu titlu oneros, 
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operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului.
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie
considerate concesiuni. Același lucru este 
valabil și în cazul acordurilor care au ca 
obiect dreptul unui operator economic de a 
exploata anumite domenii sau resurse 
publice, cum sunt contractele de leasing de 
terenuri prin care statul sau autoritatea sau 
entitatea contractantă stabilește doar 
condiții generale pentru utilizarea acestora, 
fără însă să achiziționeze lucrări sau 
servicii specifice.

încheiate între unul sau mai mulți operatori 
economici și una sau mai multe autorități 
sau entități contractante, care au ca obiect 
achiziția de lucrări sau de servicii și în care 
contraprestația este reprezentată de dreptul 
de a exploata lucrările sau serviciile care 
fac obiectul contractului. Executarea 
acestor lucrări sau servicii intră sub 
incidența unor obligații specifice, definite 
de autoritatea sau de entitatea contractantă, 
care pot fi invocate în fața unei instanțe.
Dimpotrivă, chiar dacă sunt denumite 
„concesiuni” în unele state membre,
anumite acte ale statelor, cum sunt
permisele, autorizațiile sau licențele prin 
care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice sau permite unui 
operator economic să realizeze lucrări sau 
să întreprindă activități economice,
inclusiv activități sub forma serviciilor, nu
pot fi considerate concesiuni în sensul 
prezentei directive. Același lucru este 
valabil și în cazul acordurilor care au ca 
obiect dreptul unui operator economic de a 
exploata anumite domenii sau resurse 
publice, cum sunt contractele de leasing de 
terenuri prin care statul sau autoritatea sau 
entitatea contractantă stabilește doar 
condiții generale pentru utilizarea acestora, 
fără însă să achiziționeze lucrări sau 
servicii specifice.

Or. it

Justificare

Acest amendament vizează evitarea oricărei confuzii privind faptul că directiva nu se referă 
la orice tip de act sau de măsură administrativă dacă este denumit/ă concesiune, ci numai la 
instrumentul juridic specific al „contractului de concesiune”. Prin urmare, e foarte important 
să se clarifice faptul că, chiar dacă legislația internă a unui stat membru denumește acele 
cazuri măsuri de concesionare, respectivele măsuri nu intră sub incidența domeniului de 
aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 275
Wim van de Camp
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Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului.
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului.
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. De asemenea, acordurile care 
au ca obiect dreptul unui operator 
economic de a exploata anumite domenii 
sau resurse publice, cum sunt contractele 
de leasing de domenii publice și terenuri
private prin care statul sau autoritatea sau 
entitatea contractantă stabilește doar 
condiții generale și/sau obligații specifice 
care pot fi invocate în fața unei instanțe 
legate de utilizarea terenurilor, fără însă să 
achiziționeze lucrări sau servicii specifice,
nu ar trebui să fie considerate concesiuni.
În cadrul acestor contracte de leasing de 
domenii publice și terenuri private, 
următorii termeni trebuie considerați 
condiții și obligații vizând pur și simplu 
reglementarea utilizării terenurilor: 
utilizarea care urmează a fi atribuită 
domeniului sau resursei publice (de 
exemplu, descrierea și utilizarea 
autorizată, obligațiile vizând optimizarea 
utilizării, cum ar fi indicatori de referință 
ai performanței sau standarde de mediu), 
obligațiile părților contractante privind 
întreținerea domeniului sau resursei 
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publice, taxa sau chiria și taxele 
ocazionale care trebuie plătite de chiriaș 
(inclusiv sancțiunile prevăzute pentru 
încălcarea contractului).

Or. en

Justificare

Intenția Comisiei de exclude contractele de leasing de terenuri ar trebui să fie mai clară 
pentru a consolida certitudinea juridică și a asigura condiții de concurență echitabile între 
părțile contractante. Cele mai frecvente două instrumente prin care se contractează terenuri 
sunt contractele de leasing de domenii publice și terenuri private. Deși în cadrul acestora pot
fi stabilite condiții generale și/sau condiții specifice obligatorii care pot fi invocate în fața 
unei instanțe, nu sunt considerate concesiuni în sensul prezentei directive întrucât nu sunt 
achiziționate lucrări sau servicii.

Amendamentul 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau
licențele, sau cerințele privind aprobarea 
furnizării de servicii sociale, prin care 
statul sau o autoritate publică stabilește 
condițiile pentru exercitarea unei activități 
economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
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anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de închiriere de terenuri 
prin care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice. Contractele de închiriere, 
precum și contractele de leasing conțin 
drept condiții generale anumite norme 
privind transferul proprietății închiriate 
către chiriaș, utilizarea acestuia (de 
exemplu, descrierea proprietății 
închiriate, dispoziții privind utilizarea 
autorizată a proprietății închiriate, 
dispoziții privind utilizarea optimă a 
proprietății închiriate, precum indicatori 
de performanță și standarde de mediu), 
obligațiile respective ale proprietarului și 
ale chiriașului în ceea ce privește 
întreținerea proprietății închiriate, durata 
contractului de închiriere și repunerea în 
posesia proprietarului a proprietății 
închiriate, valoarea chiriei și alte costuri 
suplimentare suportate de chiriaș, inclusiv 
penalități.

Or. de

Justificare

Numai condițiile generale trebuie definite pentru garantarea certitudinii juridice. Ar trebui 
utilizată și aplicată definiția CEJ în cauza 241/83.

Amendamentul 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
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autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor prin care se acordă un 
acces general și nediscriminatoriu la piață 
tuturor operatorilor economici care 
respectă condițiile stabilite anterior de 
autoritatea contractantă, fără impunerea 
unor limite sau a unor cote. Nici 
contractele de planificare urbană nu 
reprezintă concesiuni.

Or. de

Justificare

Clarificarea conceptului de concesiune. Formularea actuală, care se limitează în mod explicit 
la autorizații și licențe și anumite acorduri privind utilizarea domeniilor sau a resurselor 
publice, nu este suficient de clară pentru a exclude din domeniul de aplicare al directivei 
toate procedurile care nu se finalizează cu luarea de către autoritatea contractantă a unei 
decizii de excludere a acestora.

Amendamentul 278
Françoise Castex



PE496.581v01-00 34/179 AM\916800RO.doc

RO

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului.
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

(6) Concesiunile pot fi contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului.
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Concesiunile pot fi, de 
asemenea, delegări ale atribuției de 
gestionare a serviciilor, în special a 
serviciilor de interes economic general, pe 
durată determinată, pentru o anumită 
activitate și pe un teritoriu stabilit. 
Acestea nu sunt așadar nici „achiziții” 
publice, nici „contracte publice”. 
Dimpotrivă, anumite acte ale statelor, cum 
sunt autorizațiile sau licențele prin care 
statul sau o autoritate publică stabilește 
condițiile pentru exercitarea unei activități 
economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

Or. fr

Amendamentul 279
Marc Tarabella
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Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului.
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului.
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, actele statelor, 
cum sunt autorizațiile, licențele, atribuirile
sau alte acte similare, prin care statul sau o 
autoritate publică stabilește condițiile 
pentru exercitarea unei activități 
economice, nu ar trebui considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

Or. fr

Justificare

Formularea utilizată  la considerentul (6) pentru a defini termenul de „concesiune” ar putea 
crea incertitudine. Adăugarea cuvintelor „atribuiri sau alte acte similare” în lista excepțiilor 
specifice ar rezolva această problemă. Cuvântul „anumite” nu este necesar și poate fi 
eliminat.

Amendamentul 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului.
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului.
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice. Simplele autorizații sau dreptul 
de a utiliza bunuri publice sau un 
domeniu public nu reprezintă concesiuni 
de servicii.

Or. de

Justificare

Autorizațiile și dreptul de a utiliza bunurile publice sau un domeniu public nu reprezintă o 
achiziție pe piață. Prin urmare, ar trebui să se clarifice faptul că acestea nu trebuie încadrate 
în categoria concesiunilor de servicii și că nu intră, astfel, în domeniul de aplicare al 
directivei.
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Amendamentul 281
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. De asemenea, acordurile care 
au ca obiect dreptul unui operator 
economic de a exploata anumite domenii 
sau resurse publice, cum sunt contractele 
de leasing de domenii publice și terenuri
private prin care statul sau autoritatea sau 
entitatea contractantă stabilește doar 
condiții generale și/sau obligații specifice 
care pot fi invocate în fața unei instanțe 
legate de utilizarea terenurilor, fără însă să 
achiziționeze lucrări sau servicii specifice
nu ar trebui să fie considerate concesiuni.
În cadrul acestor contracte de leasing de 
domenii publice și terenuri private, 
următorii termeni trebuie considerați 
condiții și obligații vizând pur și simplu 
reglementarea utilizării terenurilor: 
termeni referitori la intrarea chiriașului 
în posesie, utilizarea care urmează a fi 
atribuită domeniului sau resursei publice 
(de exemplu, descrierea și utilizarea 
autorizată, obligațiile vizând optimizarea 
utilizării, cum ar fi indicatori de referință 
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ai performanței sau standarde de mediu), 
obligațiile părților contractante privind 
întreținerea domeniului sau resursei 
publice, durata contractului și renunțarea 
la posesie de către chiriaș, taxa sau chiria 
și taxele ocazionale care trebuie plătite de 
chiriaș (inclusiv penalitățile prevăzute 
pentru încălcarea contractului).

Or. en

Amendamentul 282
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dificultățile legate de interpretarea 
conceptelor de concesiune și de contract 
de achiziții publice au constituit o sursă 
constantă de incertitudine juridică printre 
părțile interesate și au condus la 
numeroase hotărâri ale Curții de Justiție 
a Uniunii Europene pe această temă. 
Așadar, definiția concesiunii trebuie 
clarificată, în special în ceea ce privește 
conceptul de risc operațional semnificativ.
Principala caracteristică a unei concesiuni, 
și anume dreptul de a exploata lucrări sau 
servicii, implică întotdeauna transferul 
către concesionar a unui risc economic care 
presupune posibilitatea că acesta nu își va 
recupera investițiile efectuate și costurile 
suportate pentru exploatarea lucrărilor sau 
a serviciilor atribuite. Aplicarea de norme 
specifice care să reglementeze atribuirea 
concesiunilor nu s-ar justifica dacă 
autoritatea sau entitatea contractantă ar 
prelua riscul eventualelor pierderi suportate 
de contractant, garantându-i un venit 
minim, cel puțin egal cu costurile pe care 
trebuie să le acopere contractantul în 
legătură cu executarea contractului. În 
același timp, trebuie precizat că anumite 

(7) Principala caracteristică a unei 
concesiuni, și anume dreptul de a exploata 
lucrări sau servicii, implică întotdeauna 
transferul către concesionar a unui risc 
economic care presupune posibilitatea că 
acesta nu își va recupera investițiile 
efectuate și costurile suportate pentru 
exploatarea lucrărilor sau a serviciilor 
atribuite în condiții de exploatare 
normale. Aplicarea de norme specifice 
care să reglementeze atribuirea 
concesiunilor nu s-ar justifica dacă 
autoritatea sau entitatea contractantă ar 
prelua riscul eventualelor pierderi suportate 
de contractant. Totuși anumite aranjamente 
finanțate integral de o autoritate sau de o 
entitate contractantă ar trebui considerate 
concesiuni dacă recuperarea investițiilor și 
a costurilor suportate de operator pentru 
executarea lucrării sau prestarea serviciului 
depinde de cererea efectivă sau de 
disponibilitatea serviciului sau a activului.
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aranjamente finanțate integral de o 
autoritate sau de o entitate contractantă 
trebuie să fie considerate concesiuni dacă 
recuperarea investițiilor și a costurilor 
suportate de operator pentru executarea 
lucrării sau prestarea serviciului depinde de 
cererea efectivă sau de disponibilitatea 
serviciului sau a activului.

Or. en

Amendamentul 283
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dificultățile legate de interpretarea 
conceptelor de concesiune și de contract de 
achiziții publice au constituit o sursă 
constantă de incertitudine juridică printre 
părțile interesate și au condus la numeroase 
hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 
Europene pe această temă. Așadar, 
definiția concesiunii trebuie clarificată, în 
special în ceea ce privește conceptul de risc 
operațional semnificativ. Principala 
caracteristică a unei concesiuni, și anume 
dreptul de a exploata lucrări sau servicii, 
implică întotdeauna transferul către 
concesionar a unui risc economic care 
presupune posibilitatea că acesta nu își va 
recupera investițiile efectuate și costurile 
suportate pentru exploatarea lucrărilor sau 
a serviciilor atribuite. Aplicarea de norme 
specifice care să reglementeze atribuirea 
concesiunilor nu s-ar justifica dacă 
autoritatea sau entitatea contractantă ar 
prelua riscul eventualelor pierderi suportate 
de contractant, garantându-i un venit 
minim, cel puțin egal cu costurile pe care 
trebuie să le acopere contractantul în 
legătură cu executarea contractului. În 
același timp, trebuie precizat că anumite 

(7) Dificultățile legate de interpretarea 
conceptelor de concesiune și de contract de 
achiziții publice au constituit o sursă 
constantă de incertitudine juridică printre 
părțile interesate și au condus la numeroase 
hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 
Europene pe această temă. Așadar, 
definiția concesiunii trebuie clarificată, în 
special în ceea ce privește conceptul de risc 
operațional semnificativ. În general,
principala caracteristică a unei concesiuni, 
și anume dreptul de a exploata lucrări sau 
servicii, implică întotdeauna transferul 
către concesionar a unui risc economic care 
presupune posibilitatea că acesta nu își va 
recupera investițiile efectuate și costurile 
suportate pentru exploatarea lucrărilor sau 
a serviciilor atribuite. Mai mult, în ceea ce 
privește concesiunile de servicii de interes 
general, delegarea atribuției de gestionare 
care le caracterizează implică pentru 
concesionar realizarea strictă a misiunilor 
specifice care îi sunt încredințate, 
îndeosebi valorile enunțate clar în 
Protocolul nr. 26 la TUE și la TFUE: un 
nivel ridicat al calității, siguranței și 
accesibilității, egalitatea de tratament și 
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aranjamente finanțate integral de o 
autoritate sau de o entitate contractantă
trebuie să fie considerate concesiuni dacă 
recuperarea investițiilor și a costurilor 
suportate de operator pentru executarea 
lucrării sau prestarea serviciului depinde de 
cererea efectivă sau de disponibilitatea 
serviciului sau a activului.

promovarea accesului universal și a 
drepturilor utilizatorilor. Aplicarea de 
norme specifice care să reglementeze 
atribuirea concesiunilor nu s-ar justifica 
dacă autoritatea sau entitatea contractantă 
ar prelua riscul eventualelor pierderi 
suportate de contractant, garantându-i un 
venit minim, cel puțin egal cu costurile pe 
care trebuie să le acopere contractantul în 
legătură cu executarea contractului. În 
același timp, ar trebui precizat că anumite 
aranjamente finanțate integral de o 
autoritate sau de o entitate contractantă ar 
trebui să fie considerate concesiuni dacă 
recuperarea investițiilor și a costurilor 
suportate de operator pentru executarea 
lucrării sau prestarea serviciului depinde de 
cererea efectivă sau de disponibilitatea 
serviciului sau a activului.

Or. fr

Amendamentul 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dificultățile legate de interpretarea 
conceptelor de concesiune și de contract 
de achiziții publice au constituit o sursă 
constantă de incertitudine juridică printre 
părțile interesate și au condus la 
numeroase hotărâri ale Curții de Justiție 
a Uniunii Europene pe această temă. 
Așadar, definiția concesiunii trebuie 
clarificată, în special în ceea ce privește 
conceptul de risc operațional semnificativ.
Principala caracteristică a unei concesiuni, 
și anume dreptul de a exploata lucrări sau 
servicii, implică întotdeauna transferul 
către concesionar a unui risc economic care 
presupune posibilitatea că acesta nu își va 
recupera investițiile efectuate și costurile 

(7) Principala caracteristică a unei 
concesiuni, și anume dreptul de a exploata 
lucrări sau servicii, implică întotdeauna 
transferul către concesionar a unui risc 
economic care presupune posibilitatea că 
acesta nu își va recupera investițiile 
efectuate și costurile suportate pentru 
exploatarea lucrărilor sau a serviciilor 
atribuite în condiții de exploatare 
normale. Aplicarea de norme specifice 
care să reglementeze atribuirea 
concesiunilor nu s-ar justifica dacă 
autoritatea sau entitatea contractantă ar 
prelua riscul eventualelor pierderi suportate 
de contractant. Totuși anumite aranjamente 
finanțate integral de o autoritate sau de o 
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suportate pentru exploatarea lucrărilor sau 
a serviciilor atribuite. Aplicarea de norme 
specifice care să reglementeze atribuirea 
concesiunilor nu s-ar justifica dacă 
autoritatea sau entitatea contractantă ar 
prelua riscul eventualelor pierderi suportate 
de contractant, garantându-i un venit 
minim, cel puțin egal cu costurile pe care 
trebuie să le acopere contractantul în 
legătură cu executarea contractului. În 
același timp, trebuie precizat că anumite 
aranjamente finanțate integral de o 
autoritate sau de o entitate contractantă 
trebuie să fie considerate concesiuni dacă 
recuperarea investițiilor și a costurilor 
suportate de operator pentru executarea 
lucrării sau prestarea serviciului depinde de 
cererea efectivă sau de disponibilitatea 
serviciului sau a activului.

entitate contractantă ar trebui considerate 
concesiuni dacă recuperarea investițiilor și 
a costurilor suportate de operator pentru 
executarea lucrării sau prestarea serviciului 
depinde de cererea efectivă sau de 
disponibilitatea serviciului sau a activului.

Or. en

Amendamentul 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dacă o reglementare sectorială prevede 
să i se acorde concesionarului o garanție 
privind atingerea pragului de rentabilitate 
referitor la investițiile și costurile suportate 
pentru exploatarea contractului, un astfel 
de contract nu este considerat o concesiune 
în sensul prezentei directive.

(8) Dacă o reglementare sectorială prevede 
să i se acorde concesionarului o garanție 
privind atingerea pragului de rentabilitate 
referitor la investițiile și costurile suportate 
pentru exploatarea contractului, un astfel 
de contract nu este considerat o concesiune 
în sensul prezentei directive. Ar trebui să 
se facă totuși o distincție în cazurile în 
care riscul operațional este limitat de la 
început. Acest lucru nu împiedică 
acceptarea unei concesiuni (a se vedea 
jurisprudența CEJ în cauza WAZV Gotha 
(C-206/08)).

Or. de
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Justificare

Conform jurisprudenței CEJ în cauza WAZV Gotha (C-206/08), nu este indicat să se solicite 
ca o autoritate care atribuie o concesiune să asigure o concurență sporită și un risc economic 
mai ridicat decât există de obicei în sectorul respectiv ca urmare a reglementărilor din acel 
sector.

Amendamentul 286
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dacă o reglementare sectorială prevede 
să i se acorde concesionarului o garanție 
privind atingerea pragului de rentabilitate 
referitor la investițiile și costurile suportate 
pentru exploatarea contractului, un astfel 
de contract nu este considerat o concesiune 
în sensul prezentei directive.

(8) Dacă o reglementare sectorială prevede 
să i se acorde concesionarului o garanție 
privind atingerea pragului de rentabilitate 
referitor la investițiile și costurile suportate 
pentru exploatarea contractului, un astfel 
de contract nu este considerat o concesiune 
în sensul prezentei directive. Totuși trebuie 
făcută distincția față de cazurile în care 
riscul operațional pentru anumite piețe 
este limitat de la început, dar acest risc 
limitat este transferat în totalitate către 
concesionar, situație în care, în astfel de 
condiții contractele pot fi considerate 
concesiuni.

Or. en

(a se vedea hotărârea CJE în cauza C-206/08)

Amendamentul 287
Lara Comi

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dacă o reglementare sectorială prevede 
să i se acorde concesionarului o garanție 
privind atingerea pragului de rentabilitate 

(8) Dacă o reglementare sectorială prevede 
să i se acorde concesionarului o garanție 
privind atingerea pragului de rentabilitate 
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referitor la investițiile și costurile suportate 
pentru exploatarea contractului, un astfel 
de contract nu este considerat o concesiune 
în sensul prezentei directive.

referitor la investițiile și costurile suportate 
pentru exploatarea contractului de peste 
50% din valoarea contractului, un astfel 
de contract nu este considerat o concesiune 
în sensul prezentei directive.

Or. it

Amendamentul 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Un risc operațional trebuie să 
provină din factorii care sunt în afara 
controlului părților și astfel nu poate 
decurge din îndeplinirea 
necorespunzătoare a contractului din 
partea oricărei părți la contract. Un risc 
operațional poate consta fie în riscul de 
cerere, fie în riscul de disponibilitate sau 
în ambele riscuri, de disponibilitate și de 
cerere. Riscul de cerere trebuie înțeles ca 
riscul privind cererea reală pentru 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Riscul de disponibilitate trebuie înțeles ca 
riscul privind furnizarea lucrărilor sau 
serviciilor care fac obiectul contractului, 
în special riscul unei inadecvări între 
oferta și cererea de servicii și riscul de 
răspundere pentru un prejudiciu sau 
daună legată de o neîndeplinire a 
lucrărilor sau serviciilor. Riscul de 
furnizare inadecvată sau de răspundere 
poate decurge din deciziile 
concesionarului cu privire la investițiile 
de capital și alte investiții necesare pentru 
a realiza concesiunea și poate duce la 
riscul ca furnizarea insuficientă sau 
inadecvarea lucrărilor și a serviciilor să 
afecteze negativ capacitatea 
concesionarului de a face profit din 
investiția sa pe durata contractului de 
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concesiune.

Or. en

Justificare

Definiția și sensul „riscului de disponibilitate” din articolul 2 alineatul 2 nu sunt foarte clare. 
Acest nou considerent este o încercare de a-l corela cu deciziile concesionarului în privința 
investițiilor sale în vederea finalizării concesiunii [a se vedea considerentul 19a(nou)].

Amendamentul 289
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Un risc operațional trebuie să 
provină din factorii care sunt în afara 
controlului părților și astfel nu poate 
decurge din îndeplinirea 
necorespunzătoare a contractului din 
partea oricărei părți la contract. Un risc 
operațional poate consta fie în riscul de 
cerere, fie în riscul de disponibilitate sau 
în ambele riscuri, de disponibilitate și de 
cerere. Riscul de cerere trebuie înțeles ca 
riscul privind cererea reală pentru 
lucrările sau serviciile care fac obiectul 
contractului. Riscul de disponibilitate 
trebuie înțeles ca riscul privind furnizarea 
lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul 
contractului, în special riscul unei 
inadecvări între oferta și cererea de 
servicii și riscul de răspundere pentru un 
prejudiciu sau dauna legată de o 
neîndeplinire a lucrărilor sau serviciilor. 
Este suficient (pentru considerarea 
contractului drept concesiune) ca 
furnizorul să preia în totalitate sau cel 
puțin în mare parte riscul operațional 
asumat de autoritatea contractantă, chiar 
dacă acest risc este de la început foarte 
limitat datorită normelor detaliate din 
dreptul public de reglementare a 
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serviciului.

Or. en

Justificare

Definiția „riscului operațional” ar trebui să se bazeze pe riscul de cerere și de disponibilitate 
pentru a evita o definiție vagă. Această formulare ar trebui în plus să aibă în vedere 
hotărârea CJE în cauzele C-206/08 („Eurawasser”) și C-274/09 („Stadler”).

Amendamentul 290
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Noțiunea de drepturi speciale sau 
exclusive este esențială pentru definirea 
domeniului de aplicare al prezentei 
directive, deoarece entitățile care nu sunt 
nici autorități contractante, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, și
nici întreprinderi publice intră sub 
incidența prevederilor acesteia doar în 
măsura în care desfășoară una dintre 
activitățile reglementate în baza unor astfel 
de drepturi. Prin urmare, este necesar să 
se precizeze că drepturile care au fost 
acordate printr-o procedură bazată pe 
criterii obiective, în conformitate cu 
legislația Uniunii, și pentru care s-a 
asigurat o publicitate adecvată, nu 
constituie drepturi speciale sau exclusive 
în sensul prezentei directive. Această 
legislație trebuie să includă Directiva 
98/30/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 22 iunie 1998 privind 
normele comune pentru piața internă în 
sectorul gazelor naturale, Directiva 
96/92/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 decembrie 1996 privind 
normele comune pentru piața internă de 
energie electrică, Directiva 97/67/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 

(9) Noțiunea de drepturi speciale sau 
exclusive este esențială pentru definirea 
domeniului de aplicare al prezentei 
directive, deoarece entitățile care nu sunt 
nici autorități contractante, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, nici 
întreprinderi publice intră sub incidența 
acestor prevederi doar în măsura în care 
desfășoară una dintre activitățile 
reglementate în baza unor astfel de 
drepturi.
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din 15 decembrie 1997 privind normele 
comune pentru dezvoltarea pieței interne 
a serviciilor poștale ale Comunității și 
îmbunătățirea calității serviciului, 
Directiva 94/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 mai 
1994 privind condițiile de acordare și 
folosire a autorizațiilor de prospectare, 
explorare și extracție a hidrocarburilor și 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de 
călători și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 și (CEE) nr. 1107/709 
ale Consiliului. Formele tot mai diverse 
ale acțiunii publice au făcut necesară 
definirea mai clară a noțiunii de achiziție 
publică însăși. Normele Uniunii în 
materie de concesiuni se referă la 
achiziția de lucrări sau de servicii în 
schimbul unei contraprestații reprezentate 
de exploatarea respectivelor lucrări sau 
servicii. Noțiunea de achiziție trebuie 
interpretată în sens larg, ca obținerea 
beneficiilor lucrărilor sau ale serviciilor 
în cauză, fără a implica în toate cazurile 
un transfer de proprietate către 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante. Mai mult, simpla finanțare 
a unei activități, care este adesea legată de 
obligația de a rambursa sumele primite în 
cazul în care acestea nu sunt utilizate în 
scopurile cărora le sunt destinate, nu 
intră, în general, sub incidența prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 291
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 9



AM\916800RO.doc 47/179 PE496.581v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Noțiunea de drepturi speciale sau 
exclusive este esențială pentru definirea 
domeniului de aplicare al prezentei 
directive, deoarece entitățile care nu sunt 
nici autorități contractante, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, și 
nici întreprinderi publice intră sub 
incidența prevederilor acesteia doar în 
măsura în care desfășoară una dintre 
activitățile reglementate în baza unor astfel 
de drepturi. Prin urmare, este necesar să se 
precizeze că drepturile care au fost 
acordate printr-o procedură bazată pe 
criterii obiective, în conformitate cu 
legislația Uniunii, și pentru care s-a 
asigurat o publicitate adecvată, nu 
constituie drepturi speciale sau exclusive în 
sensul prezentei directive. Această 
legislație ar trebui să includă
Directiva 98/30/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 iunie 1998 
privind normele comune pentru piața 
internă în sectorul gazelor naturale,
Directiva 96/92/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din
19 decembrie 1996 privind normele 
comune pentru piața internă de energie 
electrică, Directiva 97/67/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 decembrie 1997 privind normele 
comune pentru dezvoltarea pieței interne a 
serviciilor poștale ale Comunității și 
îmbunătățirea calității serviciului,
Directiva 94/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 mai 1994 
privind condițiile de acordare și folosire a 
autorizațiilor de prospectare, explorare și 
extracție a hidrocarburilor și Regulamentul
(CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului din
23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de 
călători și de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 1191/69 și (CEE) nr. 1107/70 ale 
Consiliului. Formele tot mai diverse ale 

(9) Noțiunea de drepturi speciale sau 
exclusive este esențială pentru definirea 
domeniului de aplicare al prezentei 
directive, deoarece entitățile care nu sunt 
nici autorități contractante, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, și 
nici întreprinderi publice intră sub 
incidența prevederilor acesteia doar în 
măsura în care desfășoară una dintre 
activitățile reglementate în baza unor astfel 
de drepturi. Prin urmare, este necesar să se 
precizeze că drepturile care au fost 
acordate printr-o procedură bazată pe 
criterii obiective, în conformitate cu 
legislația Uniunii, și pentru care s-a 
asigurat o publicitate adecvată, nu 
constituie drepturi speciale sau exclusive în 
sensul prezentei directive. Această 
legislație trebuie să includă Directiva 
98/30/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 22 iunie 1998 privind 
normele comune pentru piața internă în 
sectorul gazelor naturale, Directiva 
96/92/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 decembrie 1996 privind 
normele comune pentru piața internă de 
energie electrică, Directiva 97/67/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 decembrie 1997 privind normele 
comune pentru dezvoltarea pieței interne a 
serviciilor poștale ale Comunității și 
îmbunătățirea calității serviciului, Directiva 
94/22/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 mai 1994 privind 
condițiile de acordare și folosire a 
autorizațiilor de prospectare, explorare și 
extracție a hidrocarburilor și Regulamentul
(CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice 
de transport feroviar și rutier de călători și 
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
1191/69 și (CEE) nr. 1107/70 ale 
Consiliului. Formele tot mai diverse ale 
acțiunii publice au făcut necesară definirea 
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acțiunii publice au făcut necesară definirea 
mai clară a noțiunii de achiziție publică 
însăși. Normele Uniunii în materie de 
concesiuni se referă la achiziția de lucrări 
sau de servicii în schimbul unei 
contraprestații reprezentate de exploatarea 
respectivelor lucrări sau servicii. Noțiunea 
de achiziție trebuie interpretată în sens 
larg, ca obținerea beneficiilor lucrărilor 
sau ale serviciilor în cauză, fără a implica 
în toate cazurile un transfer de proprietate 
către autoritățile contractante sau 
entitățile contractante. Mai mult, simpla 
finanțare a unei activități, care este 
adesea legată de obligația de a rambursa 
sumele primite în cazul în care acestea nu 
sunt utilizate în scopurile cărora le sunt 
destinate, nu intră, în general, sub 
incidența prezentei directive.

mai clară a noțiunii de achiziție publică 
însăși. Normele Uniunii în materie de 
concesiuni se referă la achiziția de lucrări 
sau de servicii sau la delegarea atribuției 
de gestionare pe durată determinată, 
pentru o anumită activitate și pe un 
teritoriu stabilit, în schimbul unei 
contraprestații reprezentate de exploatarea, 
pe riscul propriu al concesionarului, a
respectivelor lucrări și servicii.

Or. fr

Amendamentul 292
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Noțiunea de drepturi speciale sau 
exclusive este esențială pentru definirea 
domeniului de aplicare al prezentei 
directive, deoarece entitățile care nu sunt 
nici autorități contractante, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, și 
nici întreprinderi publice intră sub 
incidența prevederilor acesteia doar în 
măsura în care desfășoară una dintre 
activitățile reglementate în baza unor astfel 
de drepturi. Prin urmare, este necesar să se 
precizeze că drepturile care au fost 
acordate printr-o procedură bazată pe 
criterii obiective, în conformitate cu 
legislația Uniunii, și pentru care s-a 
asigurat o publicitate adecvată, nu 

(9) Noțiunea de drepturi speciale sau 
exclusive este esențială pentru definirea 
domeniului de aplicare al prezentei 
directive, deoarece entitățile care nu sunt 
nici autorități contractante, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, și 
nici întreprinderi publice intră sub 
incidența prevederilor acesteia doar în 
măsura în care desfășoară una dintre 
activitățile reglementate în baza unor astfel 
de drepturi. Prin urmare, este necesar să se 
precizeze că drepturile care au fost 
acordate printr-o procedură bazată pe 
criterii obiective, în conformitate cu 
legislația Uniunii, și pentru care s-a 
asigurat o publicitate adecvată, nu 
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constituie drepturi speciale sau exclusive în 
sensul prezentei directive. Această 
legislație trebuie să includă Directiva 
98/30/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 22 iunie 1998 privind 
normele comune pentru piața internă în 
sectorul gazelor naturale, Directiva 
96/92/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 decembrie 1996 privind 
normele comune pentru piața internă de 
energie electrică, Directiva 97/67/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 decembrie 1997 privind normele 
comune pentru dezvoltarea pieței interne a 
serviciilor poștale ale Comunității și 
îmbunătățirea calității serviciului, Directiva 
94/22/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 mai 1994 privind 
condițiile de acordare și folosire a 
autorizațiilor de prospectare, explorare și 
extracție a hidrocarburilor și Regulamentul 
(CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice 
de transport feroviar și rutier de călători și 
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
1191/69 și (CEE) nr. 1107/70 ale 
Consiliului. Formele tot mai diverse ale 
acțiunii publice au făcut necesară definirea 
mai clară a noțiunii de achiziție publică 
însăși. Normele Uniunii în materie de 
concesiuni se referă la achiziția de lucrări 
sau de servicii în schimbul unei 
contraprestații reprezentate de exploatarea 
respectivelor lucrări sau servicii. Noțiunea 
de achiziție trebuie interpretată în sens larg, 
ca obținerea beneficiilor lucrărilor sau ale 
serviciilor în cauză, fără a implica în toate 
cazurile un transfer de proprietate către 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante. Mai mult, simpla finanțare a 
unei activități, care este adesea legată de 
obligația de a rambursa sumele primite în 
cazul în care acestea nu sunt utilizate în 
scopurile cărora le sunt destinate, nu intră, 
în general, sub incidența prezentei 
directive.

constituie drepturi speciale sau exclusive în 
sensul prezentei directive. Această 
legislație trebuie să includă Directiva 
98/30/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 22 iunie 1998 privind 
normele comune pentru piața internă în 
sectorul gazelor naturale, Directiva 
96/92/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 decembrie 1996 privind 
normele comune pentru piața internă de 
energie electrică, Directiva 97/67/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 decembrie 1997 privind normele 
comune pentru dezvoltarea pieței interne a 
serviciilor poștale ale Comunității și 
îmbunătățirea calității serviciului, Directiva 
94/22/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 mai 1994 privind 
condițiile de acordare și folosire a 
autorizațiilor de prospectare, explorare și 
extracție a hidrocarburilor și Regulamentul 
(CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice 
de transport feroviar și rutier de călători și 
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
1191/69 și (CEE) nr. 1107/70 ale 
Consiliului și toate actele legislative 
naționale ale statelor membre care 
respectă principiile egalității de tratament, 
transparenței, proporționalității și 
recunoașterii reciproce prevăzute în 
Tratate. Formele tot mai diverse ale 
acțiunii publice au făcut necesară definirea 
mai clară a noțiunii de achiziție publică 
însăși. Normele Uniunii în materie de 
concesiuni se referă la achiziția de lucrări 
sau de servicii în schimbul unei 
contraprestații reprezentate de exploatarea 
respectivelor lucrări sau servicii. Noțiunea 
de achiziție trebuie interpretată în sens larg, 
ca obținerea beneficiilor lucrărilor sau ale 
serviciilor în cauză, fără a implica în toate 
cazurile un transfer de proprietate către 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante. Mai mult, simpla finanțare a 
unei activități, care este adesea legată de 
obligația de a rambursa sumele primite în 
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cazul în care acestea nu sunt utilizate în 
scopurile cărora le sunt destinate, nu intră, 
în general, sub incidența prezentei 
directive.

Or. it

Justificare

Evitând orice echivoc, amendamentul vizează reproducerea noțiunii fundamentale deja 
utilizate în Directiva 2004/17/CE privind achizițiile în sectoare speciale și anume „drepturile 
acordate de un stat membru în orice formă, inclusiv prin acte de concesiune, unui număr 
limitat de întreprinderi pe baza unor criterii obiective, proporționale și nediscriminatorii ... 
nu pot fi considerate drepturi speciale sau exclusive”. 

Amendamentul 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În plus, s-a dovedit necesar să se 
clarifice înțelesul achiziției unice, în
sensul că trebuie luată în considerare 
valoarea agregată a tuturor concesiunilor 
încheiate pentru această achiziție, în 
raport cu pragurile prevăzute în prezenta 
directivă, și că achiziția trebuie anunțată 
ca un tot, eventual împărțit în loturi. 
Conceptul de achiziție unică include toate 
achizițiile de bunuri, lucrări și servicii 
necesare pentru a realiza un anumit 
proiect. Pot indica existența unui singur 
proiect planificarea și proiectarea 
prealabilă de ansamblu efectuată de către 
autoritatea contractantă sau de entitatea 
contractantă, faptul că diferitele elemente 
achiziționate îndeplinesc o funcție tehnică 
și economică unică sau că sunt legate 
logic într-un alt mod

eliminat

Or. de
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Justificare

Termenul „proiect” nu este suficient de clar. O definire clară a valorii unei concesiuni nu 
rezolvă problema, deoarece adesea, în practică, nu este posibil să se determine care sunt 
acțiunile incluse în continuare. Există, prin urmare, riscul ca utilizarea termenului de 
„proiect” să ducă, în mod regulat, la stabilirea valorii unei concesiuni la un nivel prea 
ridicat.

Amendamentul 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În plus, s-a dovedit necesar să se 
clarifice înțelesul achiziției unice, în 
sensul că trebuie luată în considerare 
valoarea agregată a tuturor concesiunilor 
încheiate pentru această achiziție, în 
raport cu pragurile prevăzute în prezenta 
directivă, și că achiziția trebuie anunțată 
ca un tot, eventual împărțit în loturi. 
Conceptul de achiziție unică include toate 
achizițiile de bunuri, lucrări și servicii 
necesare pentru a realiza un anumit 
proiect. Pot indica existența unui singur 
proiect planificarea și proiectarea 
prealabilă de ansamblu efectuată de către 
autoritatea contractantă sau de entitatea 
contractantă, faptul că diferitele elemente 
achiziționate îndeplinesc o funcție tehnică 
și economică unică sau că sunt legate 
logic într-un alt mod

eliminat

Or. de

Justificare

Eliminare datorată eliminării conceptului de „proiect unic” de la articolul 6 alineatul (2), 
deoarece înglobarea contractelor cauzează probleme.

Amendamentul 295
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În plus, s-a dovedit necesar să se
clarifice înțelesul achiziției unice, în 
sensul că trebuie luată în considerare 
valoarea agregată a tuturor concesiunilor 
încheiate pentru această achiziție, în 
raport cu pragurile prevăzute în prezenta 
directivă, și că achiziția trebuie anunțată 
ca un tot, eventual împărțit în loturi. 
Conceptul de achiziție unică include toate 
achizițiile de bunuri, lucrări și servicii
necesare pentru a realiza un anumit 
proiect. Pot indica existența unui singur 
proiect planificarea și proiectarea 
prealabilă de ansamblu efectuată de către 
autoritatea contractantă sau de entitatea 
contractantă, faptul că diferitele elemente 
achiziționate îndeplinesc o funcție tehnică 
și economică unică sau că sunt legate 
logic într-un alt mod

(10) Prezenta directivă ar trebui să se
aplice numai contractelor de concesiuni 
peste un anumit prag. Prin urmare,
trebuie definită metoda de calculare a 
valorii estimate a concesiunii și ar trebui 
să fie identică pentru concesiuni de lucrări 
și de servicii, având în vedere că 
majoritatea contractelor sunt mixte.

Or. en

Amendamentul 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În plus, s-a dovedit necesar să se 
clarifice înțelesul achiziției unice, în 
sensul că trebuie luată în considerare
valoarea agregată a tuturor concesiunilor
încheiate pentru această achiziție, în 
raport cu pragurile prevăzute în prezenta 
directivă, și că achiziția trebuie anunțată 
ca un tot, eventual împărțit în loturi. 
Conceptul de achiziție unică include toate 
achizițiile de bunuri, lucrări și servicii 

(10) La calcularea valorii estimate a unei 
concesiuni, autoritățile și entitățile 
contractante ar trebui să aibă în vedere
valoarea totală a concesiunilor care fac 
parte dintr-un singur proiect de 
concesiune din punctul de vedere al unui
eventual concesionar. Indică existența 
unui singur proiect faptul că diferitele 
elemente achiziționate îndeplinesc o 
funcție tehnică și economică unică, 
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necesare pentru a realiza un anumit 
proiect. Pot indica existența unui singur 
proiect planificarea și proiectarea 
prealabilă de ansamblu efectuată de către 
autoritatea contractantă sau de entitatea 
contractantă, faptul că diferitele elemente 
achiziționate îndeplinesc o funcție tehnică 
și economică unică sau că sunt legate 
logic într-un alt mod

necesită tipuri similare de investiții din 
partea concesionarului și necesită o 
concesiune cu început și durată similare.

Or. en

Justificare

Considerentul 10 a fost reformulat pentru a reflecta mai bine specificitatea concesiunilor. În 
special, trebuie să fie mai relevant din punctul de vedere al concesionarului. El conține și o 
explicație a noțiunii „un singur proiect”, care figura anterior la articolul 6. Un singur 
proiect global din punctul de vedere al autorității poate include diferite tipuri de concesiuni 
care atrag diferite tipuri de participanți la piață și pot fi atribuite în mod justificat ca 
concesiuni separate.

Amendamentul 297
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru asigurarea unei deschideri 
reale a pieței și a unui echilibru just în 
aplicarea normelor privind concesiunile 
în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale, este 
necesar ca entitățile menționate să fie 
identificate în alt mod decât pe baza 
statutului lor juridic. Prin urmare, trebuie 
să se garanteze că nu se aduce atingere 
egalității de tratament între entitățile 
contractante din sectorul public și cele din 
sectorul privat. De asemenea, este necesar 
să se asigure, în conformitate cu articolul 
345 din Tratat, că nu se aduce atingere 
normelor care reglementează regimul 
proprietății în statele membre.

(11) Entitățile reglementate prin prezenta 
directivă ar trebui să fie identificate în alt 
mod decât pe baza statutului lor juridic.
Prin urmare, trebuie să se garanteze că nu 
se aduce atingere egalității de tratament 
între entitățile contractante din sectorul 
public și cele din sectorul privat. De 
asemenea, este necesar să se asigure, în 
conformitate cu articolul 345 din Tratat, că 
nu se aduce atingere normelor care 
reglementează regimul proprietății în 
statele membre.
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Or. en

Amendamentul 298
Peter Simon

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru asigurarea unei deschideri reale 
a pieței și a unui echilibru just în aplicarea 
normelor privind concesiunile în sectoarele
apei, energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale, este necesar ca entitățile 
menționate să fie identificate în alt mod 
decât pe baza statutului lor juridic. Prin 
urmare, trebuie să se garanteze că nu se 
aduce atingere egalității de tratament între 
entitățile contractante din sectorul public și 
cele din sectorul privat. De asemenea, este 
necesar să se asigure, în conformitate cu 
articolul 345 din Tratat, că nu se aduce 
atingere normelor care reglementează 
regimul proprietății în statele membre.

(11) Pentru asigurarea unei deschideri reale 
a pieței și a unui echilibru just în aplicarea 
normelor privind concesiunile în sectoarele 
energiei,transporturilor și serviciilor 
poștale, este necesar ca entitățile 
menționate să fie identificate în alt mod 
decât pe baza statutului lor juridic. Prin 
urmare, trebuie să se garanteze că nu se 
aduce atingere egalității de tratament între 
entitățile contractante din sectorul public și 
cele din sectorul privat. De asemenea, este 
necesar să se asigure, în conformitate cu 
articolul 345 din Tratat, că nu se aduce 
atingere normelor care reglementează 
regimul proprietății în statele membre.

Or. de

Amendamentul 299
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru asigurarea unei deschideri reale 
a pieței și a unui echilibru just în aplicarea 
normelor privind concesiunile în sectoarele 
apei, energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale, este necesar ca entitățile 
menționate să fie identificate în alt mod 
decât pe baza statutului lor juridic. Prin 
urmare, trebuie să se garanteze că nu se 

(11) Pentru asigurarea unei deschideri reale 
a pieței și a unui echilibru just în aplicarea 
normelor privind concesiunile în sectoarele 
apei, energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale, este necesar ca entitățile 
menționate să fie definite clar în raport cu 
misiunile specifice stabilite de autoritățile 
publice. De asemenea, este necesar să se 
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aduce atingere egalității de tratament 
între entitățile contractante din sectorul 
public și cele din sectorul privat. De 
asemenea, este necesar să se asigure, în 
conformitate cu articolul 345 din Tratat, că 
nu se aduce atingere normelor care 
reglementează regimul proprietății în 
statele membre.

asigure, în conformitate cu articolul 345 
din Tratat, că nu se aduce atingere 
normelor care reglementează regimul 
proprietății în statele membre.

Or. fr

Amendamentul 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru asigurarea unei deschideri 
reale a pieței și a unui echilibru just în
aplicarea normelor privind concesiunile 
în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale, este 
necesar ca entitățile menționate să fie 
identificate în alt mod decât pe baza 
statutului lor juridic. Prin urmare, trebuie 
să se garanteze că nu se aduce atingere 
egalității de tratament între entitățile 
contractante din sectorul public și cele din 
sectorul privat. De asemenea, este necesar 
să se asigure, în conformitate cu articolul 
345 din Tratat, că nu se aduce atingere 
normelor care reglementează regimul 
proprietății în statele membre.

(11) Ar trebui să se garanteze că se acordă 
egalitate de tratament între entitățile 
contractante din sectorul public și cele din 
sectorul privat. De asemenea, este necesar 
să se asigure, în conformitate cu articolul 
345 din Tratat, că nu se aduce atingere 
normelor care reglementează regimul 
proprietății în statele membre.

Or. en

Amendamentul 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Entitățile care fac obiectul directivei 
nu ar trebui identificate pe baza statutului 
lor juridic. Prin urmare, ar trebui să se 
asigure faptul că nu se aduce atingere 
egalității de tratament între entitățile 
contractante din sectorul public și cele din 
sectorul privat. De asemenea, este necesar 
să se asigure, în conformitate cu articolul 
345 din tratat, că nu se aduce atingere 
normelor care reglementează regimul 
proprietății din statele membre.

Or. de

Amendamentul 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În conformitate cu articolul 14 din 
TFUE, corelat cu Protocolul nr. 26 din 
TFUE, autorităților locale, regionale sau 
naționale responsabile au competențe 
discreționare ample în privința deciziei 
atribuirii de contracte în domeniul 
serviciilor de interes general.

Or. en

Amendamentul 303
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Întrucât jocurile de noroc sunt 
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considerate activități economice cu un 
anumit caracter care nu intră sub 
incidența domeniul de aplicare al 
normelor Tratatului, întrucât statele 
membre au libertatea alegerilor de 
politică privind concesiunile exclusive, 
unice sau multiple și în conformitate cu 
jurisprudența relevantă a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, includerea 
jocurilor de noroc în domeniul de aplicare 
al prezentei directive ar crea insecuritate 
juridică. Prin urmare, jocurile de noroc 
ar trebui excluse din domeniul de aplicare 
al prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 304
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic
care este el însuși autoritate contractantă 
sau entitate contractantă pe baza unui 
drept exclusiv acordat operatorului în 
temeiul unui act legislativ sau administrativ 
național, publicat, și care i-a fost atribuit în 
conformitate cu Tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii privind administrarea 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III, întrucât un 
asemenea drept exclusiv face imposibilă 
derularea unei proceduri competitive de 
atribuire. Prin derogare și fără a aduce 
atingere consecințelor juridice ale 
excluderii cu caracter general de la sfera de 
aplicare a prezentei directive, concesiunile,
astfel cum sunt definite la articolul 8 
alineatul (1), trebuie să facă obiectul unei 
obligații de publicare a anunțului de 

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic pe 
baza unui drept exclusiv acordat 
operatorului în temeiul unui regulament, 
al unui act legislativ sau administrativ 
național, publicat, și care i-a fost atribuit în 
conformitate cu Tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii privind administrarea 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III, întrucât un 
asemenea drept exclusiv face imposibilă 
derularea unei proceduri competitive de 
atribuire. Prin derogare și fără a aduce 
atingere consecințelor juridice ale 
excluderii cu caracter general de la sfera de 
aplicare a prezentei directive, concesiunile
privind administrarea infrastructurilor de 
rețea legate de activitățile enumerate în 
anexa III, trebuie să facă obiectul unei 
obligații de publicare a anunțului de 
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atribuire a concesiunii, în vederea 
asigurării unei transparențe minime, cu 
excepția situației în care legislația 
sectorială prevede condițiile referitoare la 
asigurarea transparenței.

atribuire a concesiunii, în vederea 
asigurării unei transparențe minime, cu 
excepția situației în care legislația 
sectorială prevede condițiile referitoare la 
asigurarea transparenței.

Or. en

Amendamentul 305
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic 
care este el însuși autoritate contractantă 
sau entitate contractantă pe baza unui
drept exclusiv acordat operatorului în 
temeiul unui act legislativ sau 
administrativ național, publicat, și care i-a 
fost atribuit în conformitate cu Tratatul și 
cu legislația sectorială a Uniunii privind 
administrarea infrastructurilor de rețea 
legate de activitățile stabilite în anexa III, 
întrucât un asemenea drept exclusiv face 
imposibilă derularea unei proceduri 
competitive de atribuire. Prin derogare și 
fără a aduce atingere consecințelor juridice 
ale excluderii cu caracter general de la 
sfera de aplicare a prezentei directive, 
concesiunile, astfel cum sunt definite la 
articolul 8 alineatul (1), trebuie să facă 
obiectul unei obligații de publicare a 
anunțului de atribuire a concesiunii, în 
vederea asigurării unei transparențe 
minime, cu excepția situației în care 
legislația sectorială prevede condițiile 
referitoare la asigurarea transparenței.

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic 
care beneficiază de un drept exclusiv 
acordat operatorului în temeiul actelor cu 
putere de lege și actelor administrative 
naționale publicate, și care i-a fost atribuit 
în conformitate cu Tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii, întrucât un asemenea 
drept exclusiv face imposibilă derularea 
unei proceduri competitive de atribuire.
Concesiunile la care se face referire sunt 
cele privind administrarea infrastructurii 
de rețea legate de activitățile prevăzute în 
anexa III sau cele privind o activitate 
prevăzută în anexa III care, la momentul 
adoptării directivei, face obiectul unui 
tarif reglementat la nivel național și 
stabilit într-un act legislativ sau un 
regulament. Prin derogare și fără a aduce 
atingere consecințelor juridice ale 
excluderii cu caracter general de la sfera de 
aplicare a prezentei directive, concesiunile
privind administrarea infrastructurii de 
rețea legate de activitățile prevăzute în 
anexa III sau cele privind o activitate 
prevăzută în anexa III care, la momentul 
adoptării directivei, face obiectul unui 
tarif reglementat la nivel național, ar 
trebui să facă obiectul unei obligații de 
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publicare a anunțului de atribuire a 
concesiunii, în vederea asigurării unei 
transparențe minime, cu excepția situației 
în care legislația sectorială prevede 
condițiile referitoare la asigurarea 
transparenței.

Or. fr

Justificare

Clarificarea amendamentului 9 (considerentul 13) depus de raportor în legătură cu 
reformularea articolului 8 alineatul (1) din propunerea de directivă (amendamentul 69).

Amendamentul 306
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic 
care este el însuși autoritate contractantă 
sau entitate contractantă pe baza unui
drept exclusiv acordat operatorului în 
temeiul unui act legislativ sau administrativ 
național, publicat, și care i-a fost atribuit în 
conformitate cu Tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii privind administrarea 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III, întrucât 
un asemenea drept exclusiv face imposibilă 
derularea unei proceduri competitive de 
atribuire. Prin derogare și fără a aduce 
atingere consecințelor juridice ale 
excluderii cu caracter general de la sfera 
de aplicare a prezentei directive, 
concesiunile, astfel cum sunt definite la 
articolul 8 alineatul (1), trebuie să facă 
obiectul unei obligații de publicare a 
anunțului de atribuire a concesiunii, în
vederea asigurării unei transparențe 

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic 
care beneficiază de un drept exclusiv 
acordat operatorului în temeiul unui 
regulament, al unui act legislativ sau 
administrativ național, publicat, și care i-a 
fost atribuit în conformitate cu Tratatul și 
cu legislația sectorială a Uniunii, întrucât 
un asemenea drept exclusiv face imposibilă 
derularea unei proceduri competitive de 
atribuire. Concesiunile menționate sunt 
cele privind administrarea 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III sau cele 
privind o activitate care face obiectul unui 
tarif reglementat la nivel național sau cele
în care interesul socio-economic poate fi 
considerat mai important.
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minime, cu excepția situației în care
legislația sectorială prevede condițiile 
referitoare la asigurarea transparenței.

Or. en

Amendamentul 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic 
care este el însuși autoritate contractantă 
sau entitate contractantă pe baza unui drept 
exclusiv acordat operatorului în temeiul 
unui act legislativ sau administrativ 
național, publicat, și care i-a fost atribuit în 
conformitate cu Tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii privind administrarea 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III, întrucât un 
asemenea drept exclusiv face imposibilă 
derularea unei proceduri competitive de 
atribuire. Prin derogare și fără a aduce 
atingere consecințelor juridice ale 
excluderii cu caracter general de la sfera de 
aplicare a prezentei directive, concesiunile, 
astfel cum sunt definite la articolul 8 
alineatul (1), trebuie să facă obiectul unei 
obligații de publicare a anunțului de 
atribuire a concesiunii, în vederea 
asigurării unei transparențe minime, cu 
excepția situației în care legislația 
sectorială prevede condițiile referitoare la 
asigurarea transparenței.

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic 
care este el însuși autoritate contractantă 
sau entitate contractantă pe baza unui drept 
exclusiv acordat operatorului în temeiul 
unui act legislativ sau administrativ 
național, publicat, ca în cazul 
concesiunilor de domenii publice în 
sectorul maritim în scop turistic și 
recreativ, și care i-a fost atribuit în 
conformitate cu Tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii privind administrarea 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III, întrucât un 
asemenea drept exclusiv face imposibilă 
derularea unei proceduri competitive de 
atribuire. Prin derogare și fără a aduce 
atingere consecințelor juridice ale 
excluderii cu caracter general de la sfera de 
aplicare a prezentei directive, concesiunile, 
astfel cum sunt definite la articolul 8 
alineatul (1), trebuie să facă obiectul unei 
obligații de publicare a anunțului de 
atribuire a concesiunii, în vederea 
asigurării unei transparențe minime, cu 
excepția situației în care legislația 
sectorială prevede condițiile referitoare la 
asigurarea transparenței.

Or. it
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Amendamentul 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic 
care este el însuși autoritate contractantă 
sau entitate contractantă pe baza unui drept 
exclusiv acordat operatorului în temeiul 
unui act legislativ sau administrativ 
național, publicat, și care i-a fost atribuit în 
conformitate cu Tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii privind administrarea 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III, întrucât un 
asemenea drept exclusiv face imposibilă 
derularea unei proceduri competitive de 
atribuire. Prin derogare și fără a aduce 
atingere consecințelor juridice ale 
excluderii cu caracter general de la sfera de 
aplicare a prezentei directive, concesiunile, 
astfel cum sunt definite la articolul 8 
alineatul (1), trebuie să facă obiectul unei 
obligații de publicare a anunțului de 
atribuire a concesiunii, în vederea 
asigurării unei transparențe minime, cu 
excepția situației în care legislația 
sectorială prevede condițiile referitoare la 
asigurarea transparenței.

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic 
care este el însuși autoritate contractantă 
sau entitate contractantă pe baza unui drept 
exclusiv acordat operatorului în temeiul 
unui act legislativ sau administrativ 
național, publicat, ca în cazul 
concesiunilor de domenii publice în 
sectorul maritim în scop turistic și 
recreativ, și care i-a fost atribuit în 
conformitate cu Tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii privind administrarea 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III, întrucât un 
asemenea drept exclusiv face imposibilă 
derularea unei proceduri competitive de 
atribuire. Prin derogare și fără a aduce 
atingere consecințelor juridice ale 
excluderii cu caracter general de la sfera de 
aplicare a prezentei directive, concesiunile, 
astfel cum sunt definite la articolul 8 
alineatul (1), trebuie să facă obiectul unei 
obligații de publicare a anunțului de 
atribuire a concesiunii, în vederea 
asigurării unei transparențe minime, cu 
excepția situației în care legislația 
sectorială prevede condițiile referitoare la 
asigurarea transparenței.

Or. it

Amendamentul 309
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În conformitate cu articolul 14 și 
Protocolul nr. 26 din TFUE, statele 
membre și autoritățile locale și regionale 
beneficiază de libertate deplină pentru a 
realiza misiuni de serviciu public 
folosindu-și propriile resurse interne. Pot 
realiza misiuni de serviciu public în 
cooperare cu alte autorități publice sau 
asociații de autorități publice – prin 
repartizarea pe bază de acord sau prin 
repartizarea instituțională a 
competențelor – în conformitate cu 
organizarea internă a statelor membre. 
Aceste forme de cooperare nu intră sub 
incidența legislației Uniunii în materie de 
achiziții publice și de concesiuni. 
Dreptul Uniunii nu impune autorităților 
publice utilizarea unei forme juridice 
specifice pentru a realiza în comun 
misiunile lor de serviciu public. 
Transferul de competențe între 
autoritățile publice este un aspect ce ține 
de organizarea internă și, prin urmare, nu 
intră sub incidența prezentului act 
legislativ.

Or. en

[A se vedea avizul Comitetului Regiunilor din iulie 2012 privind atribuirea contractelor de 
concesiune (ECOS-V-030)]

Amendamentul 310
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere competenței statelor membre de a 
atribui, defini și organiza realizarea unei 
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misiuni de serviciu public în conformitate 
cu Protocolul nr. 26 la tratate privind 
sistemul de radiodifuziune publică în 
statele membre.  

Or. fr

Justificare

Ar trebui adăugat un considerent nou, care să facă în mod clar referire la Protocolul de la 
Amsterdam ca instrument de legislație primară. Acest amendament ar păstra ideea referirii la 
Protocolul de la Amsterdam din Comunicarea interpretativă a Comisiei privind concesiunile 
în dreptul comunitar.   

Amendamentul 311
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Este oportună excluderea din 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
a activităților legate de jocuri de noroc 
care implică un risc financiar prin 
plasarea unei sume de bani în jocuri de 
noroc (loterii, pariuri), desfășurate la 
nivel național de un organism unic care 
dispune de drepturi exclusive acordate în 
conformitate cu tratatele de unul sau mai 
multe state membre, în temeiul actelor cu 
putere de lege și actelor administrative 
naționale, aplicabile și publicate. 
Excluderea se justifică prin acordarea 
unor drepturi exclusive unui organism 
unic la nivel național, făcând imposibilă 
aplicarea unei proceduri concurențiale, 
precum și de nevoia de a menține 
posibilitatea ca statele membre să 
reglementeze sectorul jocurilor de noroc 
la nivel național, având în vedere 
obligațiile acestora cu privire la 
protejarea ordinii publice și sociale. 

Or. fr
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Justificare

Considerent nou prin care clarifică excluderea unei părți din sectorul jocurilor de noroc (a se 
vedea amendamentul 75 depus de raportor). Acordarea unor drepturi exclusive face 
imposibilă aplicarea unei proceduri concurențiale. Statele membre să dispună, de asemenea, 
de un anumit grad de flexibilitate în acest sector sensibil (protejarea ordinii publice și 
sociale). Capacitatea de acțiune a unui stat în această privință nu trebuie redusă prin norme 
inadecvate pentru acest sector (de exemplu, încetarea funcționării unui joc de noroc). 

Amendamentul 312
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Trebuie să se excludă anumite 
concesiuni de servicii și de lucrări 
atribuite unei întreprinderi afiliate 
entităților contractante, a cărei activitate 
principală este furnizarea unor astfel de 
servicii sau de lucrări grupului din care 
face parte, în loc ca acestea să fie 
comercializate pe piață. Este de asemenea 
oportun să se excludă anumite contracte 
de servicii și de lucrări atribuite de către o 
entitate contractantă unei asocieri în 
participație formate dintr-un număr de 
entități contractante în scopul 
desfășurării activităților reglementate de 
prezenta directivă și din care face parte 
acea entitate. Cu toate acestea, este 
oportun să se garanteze că această 
excludere nu perturbă concurența în 
avantajul întreprinderilor sau al 
asocierilor în participație care sunt 
afiliate cu entitățile contractante; este 
oportun să se prevadă un ansamblu 
corespunzător de norme, în special 
referitoare la limitele maxime ale părții 
din cifra de afaceri pe care întreprinderile 
o pot realiza pe piață și dincolo de care 
pierd posibilitatea de a li se atribui 
concesiuni fără invitarea la o procedură 
competitivă de ofertare, precum și 

eliminat
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referitoare la componența asocierilor în 
participație și stabilitatea raporturilor 
dintre acestea și entitățile contractante 
care le compun.

Or. en

Amendamentul 313
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Trebuie să se excludă anumite 
concesiuni de servicii și de lucrări atribuite 
unei întreprinderi afiliate entităților 
contractante, a cărei activitate principală 
este furnizarea unor astfel de servicii sau 
de lucrări grupului din care face parte, în 
loc ca acestea să fie comercializate pe 
piață. Este de asemenea oportun să se 
excludă anumite contracte de servicii și de 
lucrări atribuite de către o entitate 
contractantă unei asocieri în participație 
formate dintr-un număr de entități 
contractante în scopul desfășurării 
activităților reglementate de prezenta 
directivă și din care face parte acea 
entitate. Cu toate acestea, este oportun să 
se garanteze că această excludere nu 
perturbă concurența în avantajul 
întreprinderilor sau al asocierilor în 
participație care sunt afiliate cu entitățile 
contractante; este oportun să se prevadă un 
ansamblu corespunzător de norme, în 
special referitoare la limitele maxime ale 
părții din cifra de afaceri pe care 
întreprinderile o pot realiza pe piață și 
dincolo de care pierd posibilitatea de a li se 
atribui concesiuni fără invitarea la o 
procedură competitivă de ofertare, precum 
și referitoare la componența asocierilor în 
participație și stabilitatea raporturilor dintre 
acestea și entitățile contractante care le 

(14) Trebuie să se excludă anumite 
concesiuni de servicii și de lucrări atribuite 
unei întreprinderi afiliate entităților 
contractante, care nu sunt autorități 
contractante, a cărei activitate principală 
este furnizarea unor astfel de servicii sau 
de lucrări grupului din care face parte, în 
loc ca acestea să fie comercializate pe 
piață. Este, de asemenea, oportun să se 
excludă anumite contracte de servicii și de 
lucrări atribuite de către o entitate 
contractantă unei asocieri în participație 
formate dintr-un număr de entități 
contractante, care nu sunt autorități 
contractante, în scopul desfășurării 
activităților reglementate de prezenta 
directivă și din care face parte acea 
entitate. Cu toate acestea, este oportun să 
se garanteze că această excludere nu 
perturbă concurența în avantajul 
întreprinderilor sau al asocierilor în 
participație care sunt afiliate cu entitățile 
contractante; este oportun să se prevadă un 
ansamblu corespunzător de norme, în 
special referitoare la limitele maxime ale 
părții din cifra de afaceri pe care 
întreprinderile o pot realiza pe piață și 
dincolo de care pierd posibilitatea de a li se 
atribui concesiuni fără invitarea la o 
procedură competitivă de ofertare, precum 
și referitoare la componența asocierilor în 
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compun. participație și stabilitatea raporturilor dintre 
acestea și entitățile contractante care le 
compun.

Or. fr

Amendamentul 314
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Trebuie să se excludă anumite 
concesiuni de servicii și de lucrări atribuite 
unei întreprinderi afiliate entităților 
contractante, a cărei activitate principală 
este furnizarea unor astfel de servicii sau 
de lucrări grupului din care face parte, în 
loc ca acestea să fie comercializate pe 
piață. Este de asemenea oportun să se 
excludă anumite contracte de servicii și de 
lucrări atribuite de către o entitate 
contractantă unei asocieri în participație 
formate dintr-un număr de entități 
contractante în scopul desfășurării 
activităților reglementate de prezenta 
directivă și din care face parte acea 
entitate. Cu toate acestea, este oportun să 
se garanteze că această excludere nu 
perturbă concurența în avantajul 
întreprinderilor sau al asocierilor în 
participație care sunt afiliate cu entitățile 
contractante; este oportun să se prevadă un 
ansamblu corespunzător de norme, în 
special referitoare la limitele maxime ale 
părții din cifra de afaceri pe care 
întreprinderile o pot realiza pe piață și 
dincolo de care pierd posibilitatea de a li se 
atribui concesiuni fără invitarea la o 
procedură competitivă de ofertare, precum 
și referitoare la componența asocierilor în 
participație și stabilitatea raporturilor dintre 
acestea și entitățile contractante care le 

(14) Trebuie să se excludă anumite 
concesiuni de servicii și de lucrări atribuite 
unei întreprinderi afiliate entităților 
contractante, cu sau fără participare 
privată, și a cărei activitate principală este 
furnizarea unor astfel de servicii sau de 
lucrări grupului din care face parte, în loc 
ca acestea să fie comercializate pe piață.
Este, de asemenea, oportun să se excludă 
anumite contracte de servicii și de lucrări 
atribuite de către o entitate contractantă 
unei asocieri în participație formate
dintr-un număr de entități contractante în 
scopul desfășurării activităților 
reglementate de prezenta directivă și din 
care face parte acea entitate. Cu toate 
acestea, este oportun să se garanteze că 
această excludere nu perturbă concurența 
în avantajul întreprinderilor sau al 
asocierilor în participație care sunt afiliate 
cu entitățile contractante; este oportun să se 
prevadă un ansamblu corespunzător de 
norme, în special referitoare la limitele 
maxime ale părții din cifra de afaceri pe 
care întreprinderile o pot realiza pe piață și 
dincolo de care pierd posibilitatea de a li se 
atribui concesiuni fără invitarea la o 
procedură competitivă de ofertare, precum 
și referitoare la componența asocierilor în 
participație și stabilitatea raporturilor dintre 
acestea și entitățile contractante care le 
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compun. compun.

Or. fr

Justificare

Clarificarea articolului 11 privind întreprinderile afiliate. În contextul acestui articol, 
participarea privată la capitalul întreprinderilor afiliate este permisă, spre deosebire de 
articolul 15 privind cooperarea dintre autoritățile publice, caz în care nu este posibilă 
participarea la capitalul persoanei juridice controlate de autoritatea sau de entitatea 
contractantă.    

Amendamentul 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pe de altă parte, contractele de 
servicii în domeniul protecției civile, al 
intervenției în situații de urgență și al 
activităților curente de prevenire a 
pericolelor ar trebui să fie excluse din 
domeniul de aplicare al directivei. Aceste 
domenii includ, în special, activitățile de 
salvare în situații de urgență, care fac 
parte din activitățile curente de prevenire 
a pericolelor, și ar trebui să fie definite
separat de serviciile de ambulanță. Pentru 
a asigura reușita în domeniul protecției 
civile și al intervenției în situații de 
urgență ca parte a activităților curente de 
prevenire a pericolelor în interesul 
publicului larg, aplicarea principiilor din 
dreptul primar ar trebui să fie suficientă.

Or. de

Amendamentul 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong



PE496.581v01-00 68/179 AM\916800RO.doc

RO

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Există un nivel considerabil de 
incertitudine juridică cu privire la măsura 
în care cooperarea între autoritățile 
publice trebuie să facă obiectul normelor 
privind atribuirea concesiunilor. 
Jurisprudența relevantă a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene face obiectul 
unor interpretări diferite de la un stat 
membru la altul și chiar de la o autoritate 
sau entitate contractantă la alta. Prin 
urmare, este necesar să se clarifice 
cazurile în care concesiunile încheiate 
între astfel de autorități nu sunt supuse 
aplicării normelor privind atribuirea 
concesiunilor publice. Această clarificare 
trebuie să fie condusă de principiile 
stabilite în jurisprudența relevantă a 
Curții de Justiție. Simplul fapt că părțile 
la un acord sunt, ele însele, autorități 
contractante sau entități contractante în 
sensul articolului 4 alineatul (1) 
paragraful 1 nu exclude în sine aplicarea 
normelor privind atribuirea 
concesiunilor. Aplicarea normelor privind 
atribuirea concesiunilor nu trebuie însă 
să interfereze cu libertatea autorităților 
publice de a decide cu privire la 
organizarea modului în care își 
îndeplinesc misiunea de serviciu public. 
Concesiunile atribuite unor entități 
controlate sau cooperarea pentru 
realizarea în comun a misiunilor de 
serviciu public ale autorităților sau 
entităților contractante participante 
trebuie scutite așadar de aplicarea 
normelor dacă sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute în prezenta directivă. Prezenta 
directivă trebuie să aibă obiectivul de a 
garanta că situațiile de cooperare public-
public scutite nu cauzează o denaturare a 
concurenței în raport cu operatorii 
economici privați. În mod similar, nici 
participarea unei autorități contractante 

eliminat
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în calitate de ofertant la o procedură de 
atribuire a unui contract de achiziții 
publice nu trebuie să producă o 
denaturare a concurenței.

Or. en

Amendamentul 317
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Există un nivel considerabil de 
incertitudine juridică cu privire la măsura 
în care cooperarea între autoritățile 
publice trebuie să facă obiectul normelor 
privind atribuirea concesiunilor. 
Jurisprudența relevantă a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene face obiectul unor 
interpretări diferite de la un stat membru 
la altul și chiar de la o autoritate sau 
entitate contractantă la alta. Prin urmare, 
este necesar să se clarifice cazurile în care
concesiunile încheiate între astfel de 
autorități nu sunt supuse aplicării 
normelor privind atribuirea concesiunilor 
publice. Această clarificare trebuie să fie 
condusă de principiile stabilite în 
jurisprudența relevantă a Curții de Justiție.
Simplul fapt că părțile la un acord sunt, ele 
însele, autorități contractante sau entități 
contractante în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1 nu exclude în sine 
aplicarea normelor privind atribuirea 
concesiunilor. Aplicarea normelor privind 
atribuirea concesiunilor nu trebuie însă să 
interfereze cu libertatea autorităților 
publice de a decide cu privire la 
organizarea modului în care își îndeplinesc 
misiunea de serviciu public. Concesiunile 
atribuite unor entități controlate sau 
cooperarea pentru realizarea în comun a 
misiunilor de serviciu public ale 

(17) Prezenta directivă se bazează pe
Jurisprudența relevantă a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene. Ea clarifică, în 
conformitate cu această jurisprudență, în 
ce condiții atribuirea concesiunilor
încheiate între autorități publice nu intră 
sub incidența domeniului de aplicare al 
prezentei directive. Această clarificare 
trebuie să fie condusă de principiile 
stabilite în jurisprudența relevantă a Curții 
de Justiție. Simplul fapt că părțile la un 
acord sunt, ele însele, autorități 
contractante sau entități contractante în 
sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 
1 nu exclude în sine aplicarea normelor 
privind atribuirea concesiunilor. Aplicarea 
normelor privind atribuirea concesiunilor 
nu trebuie însă să interfereze cu dreptul
autorităților publice de a decide cu privire 
la organizarea modului în care își 
îndeplinesc misiunea de serviciu public.
Atribuirea concesiunilor unor entități 
controlate sau cooperarea pentru realizarea 
în comun a misiunilor de serviciu public 
ale autorităților sau entităților contractante 
participante trebuie scutite așadar de 
aplicarea prezentei directive dacă sunt 
îndeplinite condițiile.
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autorităților sau entităților contractante 
participante trebuie scutite așadar de 
aplicarea normelor dacă sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute în prezenta directivă. 
Prezenta directivă trebuie să aibă 
obiectivul de a garanta că situațiile de 
cooperare public-public scutite nu 
cauzează o denaturare a concurenței în 
raport cu operatorii economici privați. În 
mod similar, nici participarea unei 
autorități contractante în calitate de 
ofertant la o procedură de atribuire a 
unui contract de achiziții publice nu 
trebuie să producă o denaturare a 
concurenței.

Or. en

Amendamentul 318
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Există un nivel considerabil de 
incertitudine juridică cu privire la măsura 
în care cooperarea între autoritățile publice
trebuie să facă obiectul normelor privind 
atribuirea concesiunilor. Jurisprudența 
relevantă a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene face obiectul unor interpretări 
diferite de la un stat membru la altul și 
chiar de la o autoritate sau entitate
contractantă la alta. Prin urmare, este 
necesar să se clarifice cazurile în care 
concesiunile încheiate între astfel de 
autorități nu sunt supuse aplicării normelor 
privind atribuirea concesiunilor publice.
Această clarificare trebuie să fie condusă 
de principiile stabilite în jurisprudența 
relevantă a Curții de Justiție. Simplul fapt 
că părțile la un acord sunt, ele însele, 
autorități contractante sau entități 
contractante în sensul articolului 4 

(17) Există un nivel considerabil de 
incertitudine juridică cu privire la măsura 
în care cooperarea între autoritățile
contractante - autorități publice sau 
organisme de drept public, unele dintre 
ele cu participare privată nonprofit 
destinată satisfacerii unor nevoi de interes 
general fără caracter industrial sau 
comercial în conformitate cu articolul 6 
litera (a) din prezenta directivă – ar trebui
să facă obiectul normelor privind atribuirea 
concesiunilor. Jurisprudența Curții de 
Justiție a Uniunii Europene aplicabile 
cooperării dintre autoritățile publice face 
obiectul unor interpretări diferite de la un 
stat membru la altul și chiar de la o 
autoritate contractantă la alta, inclusiv în 
ceea ce privește condițiile aplicării la 
scară largă și proporționale în cazul 
cooperării dintre organismele de drept 
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alineatul (1) paragraful 1 nu exclude în 
sine aplicarea normelor privind atribuirea 
concesiunilor. Aplicarea normelor privind 
atribuirea concesiunilor nu trebuie însă să 
interfereze cu libertatea autorităților 
publice de a decide cu privire la 
organizarea modului în care își îndeplinesc 
misiunea de serviciu public. Concesiunile
atribuite unor entități controlate sau 
cooperarea pentru realizarea în comun a 
misiunilor de serviciu public ale 
autorităților sau entităților contractante 
participante trebuie scutite așadar de 
aplicarea normelor dacă sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute în prezenta directivă.
Prezenta directivă trebuie să aibă obiectivul 
de a garanta că situațiile de cooperare 
public-public scutite nu cauzează o 
denaturare a concurenței în raport cu 
operatorii economici privați. În mod 
similar, nici participarea unei autorități 
contractante în calitate de ofertant la o 
procedură de atribuire a unui contract de 
achiziții publice nu trebuie să producă o 
denaturare a concurenței.

public, care, spre deosebire de autoritățile 
publice, pot avea participare privată 
nonprofit în conformitate cu legislația în 
vigoare în statele membre și având în 
vedere conceptul de întreprindere socială 
stabilit în Comunicarea Comisiei din 25 
octombrie 2011, intitulată „Inițiativa 
pentru antreprenoriatul social”. Prin
urmare, este necesar să se clarifice cazurile 
în care concesiunile încheiate între
autorități contractante, autorități publice 
și organisme de drept public nu sunt 
supuse aplicării normelor privind atribuirea 
concesiunilor publice. Această clarificare
ar trebui să fie condusă de principiile 
stabilite în jurisprudența relevantă a Curții 
de Justiție privind cooperarea dintre 
autoritățile publice și aplicarea la scară 
largă și proporțională a acestora în cazul 
cooperării dintre organismele de drept 
public, al căror statut nonprofit este 
stabilit la articolul 4 alineatul (1) din 
prezenta directivă. Simplul fapt că ambele 
părți la un acord sunt, ele însele, autorități 
contractante nu exclude în sine aplicarea 
normelor privind atribuirea concesiunilor.
Aplicarea acestor norme nu trebuie să 
interfereze cu dreptul autorităților publice 
de a decide liber cu privire la organizarea 
modului în care își îndeplinesc misiunea de 
serviciu public. Contractele atribuite unor 
entități controlate sau cooperarea pentru 
realizarea în comun a misiunilor de 
serviciu public ale autorităților contractante 
participante ar trebui scutite așadar de
aplicarea normelor dacă sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute în prezenta directivă.
Concesiunile atribuite unor entități 
controlate și cooperarea realizată prin 
reunirea resurselor necesare pentru 
îndeplinirea misiunilor de serviciu public 
și pentru realizarea în comun a misiunilor 
de serviciu public ale autorităților 
contractante participante în contextul 
organizării și al legislației statelor 
membre nu fac obiectul normelor de 
atribuire a concesiunilor în cazul în care 
se respectă condițiile prevăzute în
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prezenta directivă. Condițiile respective ar 
trebui, mai ales, să țină seama de definiția 
unui organism de drept public și de 
conceptul de întreprindere socială, adică 
o întreprindere care poate avea 
participare privată nonprofit utilă din 
punct de vedere social care este 
reglementată de legislația statelor 
membre. De asemenea, transferurile de 
competențe referitoare la misiunile de 
serviciu public care implică un transfer 
global de responsabilitate între
autoritățile publice locale sau între 
autoritățile publice locale și grupuri 
compuse exclusiv din autorități publice 
locale, ca parte a organizării interne a 
statelor membre, ar trebui să fie scutite de 
aplicarea normelor stabilite prin prezenta 
directivă. Prezenta directivă trebuie să aibă 
obiectivul de a garanta că situațiile de 
cooperare public-public scutite nu 
cauzează o denaturare a concurenței în 
raport cu operatorii economici privați. În 
mod similar, nici participarea unei 
autorități contractante în calitate de ofertant 
la o procedură de atribuire a unui contract 
de achiziții publice nu trebuie să producă o 
denaturare a concurenței. În acest scop, 
condițiile de excludere a contractelor din 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
ar trebui să facă obiectul unei interpretări 
stricte. În cazul în care oricare dintre 
condițiile cumulative pentru excluderea 
din domeniul de aplicare nu mai este 
îndeplinită în timpul duratei unui contract 
sau a unei cooperări care a fost scutit(ă) 
de aplicarea normelor privind achizițiile 
publice, contractul respectiv sau 
cooperarea respectivă în curs de 
desfășurare trebuie deschise concurenței 
prin intermediul procedurilor obișnuite de 
achiziții publice.

Or. fr
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Amendamentul 319
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Durata concesiunilor ar trebui să 
fie limitată, astfel încât să se evite 
închiderea pieței și să nu existe obstacole 
pe termen lung în calea concurenței.

Or. de

Amendamentul 320
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura o publicitate 
corespunzătoare pentru concesiunile de 
lucrări și de servicii care depășesc o 
anumită valoare, atribuite de entități 
contractante și de autorități contractante,
atribuirea unor astfel de contracte trebuie 
să fie precedată de publicarea obligatorie a 
unui anunț de concesionare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Pragurile 
trebuie să reflecte interesul 
transfrontalier evident pe care îl prezintă 
concesiunile pentru operatorii economici 
situați în alte state membre. Pentru a 
calcula valoarea unei concesiuni de 
servicii trebuie să se țină cont de valoarea 
estimată a tuturor serviciilor care 
urmează să fie prestate de concesionar, 
din punctul de vedere al unui potențial 
ofertant.

(18) Pentru a asigura o publicitate 
corespunzătoare pentru concesiunile de 
lucrări și de servicii care depășesc un 
anumit prag, atribuirea unor astfel de 
contracte trebuie să fie precedată de 
publicarea obligatorie a unui anunț de 
concesionare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en
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Amendamentul 321
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenței, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă trebuie 
permisă doar în circumstanțe excepționale. 
Această excepție trebuie limitată la 
cazurile în care este clar de la început că 
publicarea nu ar declanșa o concurență mai 
intensă, în special deoarece există, din 
punct de vedere obiectiv, un singur 
operator economic care poate executa 
contractul de concesiune. Numai situațiile 
de exclusivitate obiectivă pot justifica 
atribuirea unei concesiuni fără publicare 
unui operator economic, atunci când 
situația de exclusivitate nu a fost creată de 
către autoritatea sau entitatea 
contractantă însăși în vederea viitoarei 
proceduri de atribuire, și când nu există 
înlocuitori adecvați, disponibilitatea 
acestora trebuind riguros evaluată.

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenței, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă trebuie 
permisă doar în domenii definite în mod 
clar și trebuie limitată la cazurile în care 
este clar de la început că publicarea nu ar 
declanșa o concurență mai intensă, în 
special deoarece există, din punct de 
vedere obiectiv, un singur operator 
economic care poate executa contractul de 
concesiune sau obiectul concesiunii 
privește servicii specifice cu un impact 
transfrontalier minim.

Or. en

Amendamentul 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenței, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă trebuie 
permisă doar în circumstanțe excepționale. 
Această excepție trebuie limitată la cazurile 
în care este clar de la început că publicarea 
nu ar declanșa o concurență mai intensă, în 

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenței, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă trebuie 
permisă doar în circumstanțe excepționale. 
Această excepție trebuie limitată la cazurile 
în care este clar de la început că publicarea 
nu ar declanșa o concurență mai intensă, în 
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special deoarece există, din punct de 
vedere obiectiv, un singur operator 
economic care poate executa contractul de 
concesiune. Numai situațiile de 
exclusivitate obiectivă pot justifica 
atribuirea unei concesiuni fără publicare 
unui operator economic, atunci când 
situația de exclusivitate nu a fost creată de 
către autoritatea sau entitatea contractantă 
însăși în vederea viitoarei proceduri de 
atribuire, și când nu există înlocuitori 
adecvați, disponibilitatea acestora 
trebuind riguros evaluată.

special deoarece există, din punct de 
vedere obiectiv, un singur operator 
economic care poate executa contractul de 
concesiune. Numai situațiile de 
exclusivitate obiectivă pot justifica 
atribuirea unei concesiuni fără publicare 
unui operator economic, atunci când 
situația de exclusivitate nu a fost creată de 
către autoritatea sau entitatea contractantă 
însăși în vederea viitoarei proceduri de 
atribuire.

Or. en

Justificare

Eliminarea segmentului final este determinată de faptul că această formulare este destul de 
vagă și nu se regăsește în clauza corespunzătoare din directiva principală.

Amendamentul 323
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenței, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă trebuie
permisă doar în circumstanțe 
excepționale. Această excepție trebuie 
limitată la cazurile în care este clar de la 
început că publicarea nu ar declanșa o 
concurență mai intensă, în special deoarece 
există, din punct de vedere obiectiv, un 
singur operator economic care poate 
executa contractul de concesiune. Numai 
situațiile de exclusivitate obiectivă pot 
justifica atribuirea unei concesiuni fără 
publicare unui operator economic, atunci 
când situația de exclusivitate nu a fost 
creată de către autoritatea sau entitatea 
contractantă însăși în vederea viitoarei 

(19) Atribuirea de concesiuni fără 
publicare prealabilă ar trebui permisă în 
cazurile în care este clar de la început că 
publicarea nu ar declanșa o concurență mai 
intensă, în special deoarece există, din 
punct de vedere obiectiv, un singur 
operator economic care poate executa 
contractul de concesiune sau în cazurile în 
care concesiunea privește servicii sociale 
sau alte servicii speciale de importanță 
socio-economică sau în care interesul 
cetățenilor, al mediului și al climei este 
considerat mai important sau în care 
concesiunea privește servicii cu un impact 
transfrontalier minim.
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proceduri de atribuire, și când nu există 
înlocuitori adecvați, disponibilitatea 
acestora trebuind riguros evaluată.

Or. en

Amendamentul 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenței, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă trebuie 
permisă doar în circumstanțe excepționale. 
Această excepție trebuie limitată la cazurile 
în care este clar de la început că publicarea 
nu ar declanșa o concurență mai intensă, în 
special deoarece există, din punct de 
vedere obiectiv, un singur operator 
economic care poate executa contractul de 
concesiune. Numai situațiile de 
exclusivitate obiectivă pot justifica 
atribuirea unei concesiuni fără publicare 
unui operator economic, atunci când 
situația de exclusivitate nu a fost creată de 
către autoritatea sau entitatea contractantă 
însăși în vederea viitoarei proceduri de 
atribuire, și când nu există înlocuitori 
adecvați, disponibilitatea acestora trebuind 
riguros evaluată.

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenței, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă trebuie 
permisă doar în circumstanțe excepționale. 
Această excepție trebuie limitată la cazurile 
în care este clar de la început că publicarea 
nu ar declanșa o concurență mai intensă, în 
special deoarece există, din punct de 
vedere obiectiv, un singur operator 
economic care poate executa contractul de 
concesiune, ca în cazul proprietarilor de 
stabilimente balneare situate pe 
proprietăți aflate în concesiune. Numai 
situațiile de exclusivitate obiectivă pot 
justifica atribuirea unei concesiuni fără 
publicare unui operator economic, atunci 
când situația de exclusivitate nu a fost 
creată de către autoritatea sau entitatea 
contractantă însăși în vederea viitoarei 
proceduri de atribuire, și când nu există 
înlocuitori adecvați, disponibilitatea 
acestora trebuind riguros evaluată.

Or. it

Amendamentul 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenței, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă trebuie 
permisă doar în circumstanțe excepționale. 
Această excepție trebuie limitată la cazurile 
în care este clar de la început că publicarea 
nu ar declanșa o concurență mai intensă, în 
special deoarece există, din punct de 
vedere obiectiv, un singur operator 
economic care poate executa contractul de 
concesiune. Numai situațiile de 
exclusivitate obiectivă pot justifica 
atribuirea unei concesiuni fără publicare 
unui operator economic, atunci când 
situația de exclusivitate nu a fost creată de 
către autoritatea sau entitatea contractantă 
însăși în vederea viitoarei proceduri de 
atribuire, și când nu există înlocuitori 
adecvați, disponibilitatea acestora trebuind 
riguros evaluată.

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenței, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă trebuie 
permisă doar în circumstanțe excepționale. 
Această excepție trebuie limitată la cazurile 
în care este clar de la început că publicarea 
nu ar declanșa o concurență mai intensă, în 
special deoarece există, din punct de 
vedere obiectiv, un singur operator 
economic care poate executa contractul de 
concesiune, ca în cazul proprietarilor de 
stabilimente balneare situate pe 
proprietăți aflate în concesiune. Numai 
situațiile de exclusivitate obiectivă pot 
justifica atribuirea unei concesiuni fără 
publicare unui operator economic, atunci 
când situația de exclusivitate nu a fost 
creată de către autoritatea sau entitatea 
contractantă însăși în vederea viitoarei 
proceduri de atribuire, și când nu există 
înlocuitori adecvați, disponibilitatea 
acestora trebuind riguros evaluată.

Or. it

Amendamentul 326
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) O examinare a așa-numitelor servicii 
prioritare și neprioritare (servicii „A” și 
„B”) efectuată de Comisie a arătat că nu 
se justifică restrângerea aplicării 
integrale a legislației privind achizițiile la 
un grup limitat de servicii. Ca urmare, 
prezenta directivă trebuie să se aplice 
unor servicii (cum sunt serviciile de 
catering și de distribuție a apei) care și-au 
demonstrat potențialul de comercializare 

eliminat
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transfrontalieră.

Or. de

Amendamentul 327
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) O examinare a așa-numitelor servicii 
prioritare și neprioritare (servicii „A” și 
„B”) efectuată de Comisie a arătat că nu 
se justifică restrângerea aplicării 
integrale a legislației privind achizițiile la 
un grup limitat de servicii. Ca urmare, 
prezenta directivă trebuie să se aplice 
unor servicii (cum sunt serviciile de 
catering și de distribuție a apei) care și-au 
demonstrat potențialul de comercializare 
transfrontalieră.

eliminat

Or. en

Amendamentul 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) O examinare a așa-numitelor servicii 
prioritare și neprioritare (servicii „A” și 
„B”) efectuată de Comisie a arătat că nu 
se justifică restrângerea aplicării 
integrale a legislației privind achizițiile la 
un grup limitat de servicii. Ca urmare, 
prezenta directivă trebuie să se aplice 
unor servicii (cum sunt serviciile de 
catering și de distribuție a apei) care și-au 
demonstrat potențialul de comercializare 

eliminat
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transfrontalieră.

Or. de

Justificare

Trebuie păstrată diferențierea care se face între serviciile A și serviciile B în legislația 
privind achizițiile. Serviciile sociale, culturale și de sănătate prezintă o importanță scăzută 
sau chiar nicio importanță pentru piața internă. Având în vedere cerințele deosebite în 
materie de igienă și de mediu, și sectorul apei trebuie abordat în mod individual. Serviciile 
legate de sectorul apei ar trebui, prin urmare, excluse din domeniul de aplicare al directivei, 
în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2004/18/CE.

Amendamentul 329
Peter Simon

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) O examinare a așa-numitelor servicii 
prioritare și neprioritare (servicii „A” și 
„B”) efectuată de Comisie a arătat că nu 
se justifică restrângerea aplicării 
integrale a legislației privind achizițiile la 
un grup limitat de servicii. Ca urmare, 
prezenta directivă trebuie să se aplice 
unor servicii (cum sunt serviciile de 
catering și de distribuție a apei) care și-au 
demonstrat potențialul de comercializare 
transfrontalieră.

eliminat

Or. de

Amendamentul 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) O examinare a așa-numitelor servicii eliminat
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prioritare și neprioritare (servicii „A” și 
„B”) efectuată de Comisie a arătat că nu 
se justifică restrângerea aplicării 
integrale a legislației privind achizițiile la 
un grup limitat de servicii. Ca urmare, 
prezenta directivă trebuie să se aplice 
unor servicii (cum sunt serviciile de 
catering și de distribuție a apei) care și-au 
demonstrat potențialul de comercializare 
transfrontalieră.

Or. de

Justificare

Serviciile B trebuie să se bucure în continuare de un tratament privilegiat. Serviciile sociale, 
culturale și de sănătate prezintă o importanță scăzută sau chiar nicio importanță pentru piața 
internă; de regulă, acestea sunt furnizate la nivel local. Deoarece apa reprezintă o necesitate 
esențială, trebuie ca măsurile aferente să fie luate cu atenție și să se țină seama de aspectele 
de mediu și de igienă. Serviciile legate de sectorul apei ar trebui, prin urmare, excluse din 
domeniul de aplicare al directivei, în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2004/18/CE.

Amendamentul 331
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) O examinare a așa-numitelor servicii 
prioritare și neprioritare (servicii „A” și 
„B”) efectuată de Comisie a arătat că nu 
se justifică restrângerea aplicării 
integrale a legislației privind achizițiile la 
un grup limitat de servicii. Ca urmare, 
prezenta directivă trebuie să se aplice 
unor servicii (cum sunt serviciile de 
catering și de distribuție a apei) care și-au 
demonstrat potențialul de comercializare 
transfrontalieră.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) O examinare a așa-numitelor servicii 
prioritare și neprioritare (servicii „A” și
„B”) efectuată de Comisie a arătat că nu se 
justifică restrângerea aplicării integrale a 
legislației privind achizițiile la un grup 
limitat de servicii. Ca urmare, prezenta 
directivă trebuie să se aplice unor servicii
(cum sunt serviciile de catering și de 
distribuție a apei) care și-au demonstrat
potențialul de comercializare 
transfrontalieră.

(20) O examinare a așa-numitelor servicii 
prioritare și neprioritare (servicii „A” și
„B”) efectuată de Comisie a arătat că nu se 
justifică restrângerea aplicării integrale a 
legislației privind achizițiile la un grup 
limitat de servicii. Ca urmare, prezenta 
directivă ar trebui să se aplice unor servicii 
care își demonstrează potențialul de 
comercializare transfrontalieră.

Or. en

Justificare

Nu a fost convenită secțiunea exactă a serviciilor transfrontaliere și ea face parte din 
viitoarele negocieri.

Amendamentul 333
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Așa-numitele servicii prestate unei 
persoane ar trebui să fie excluse de la 
aplicarea integrală a directivei, deoarece 
acestea au o dimensiune transfrontalieră 
limitată (de exemplu, în domeniul social, 
educațional și al sănătății, inclusiv 
serviciile de salvare). Aceste servicii sunt 
furnizate într-un anumit context care 
variază foarte mult de la un stat membru 
la altul, datorită tradițiilor culturale 
diferite. Se va aplica, prin urmare, un 
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regim mult restrâns, mai puțin strict, cu 
numai două cerințe legate de 
transparență.

Or. de

Amendamentul 334
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 
integrală a prezentei directive doar a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv așa-
numitele servicii prestate unei persoane, 
cum sunt anumite servicii sociale, de 
sănătate și de învățământ. Aceste servicii 
sunt furnizate într-un anumit context care 
variază foarte mult de la un stat membru la 
altul, datorită tradițiilor culturale diferite.
Trebuie instituit, așadar, un regim specific
de concesiune pentru aceste servicii, 
ținând cont de faptul că acestea au fost 
recent reglementate. Obligația de a publica 
un anunț de intenție și un anunț de
atribuire pentru orice concesiune cu o 
valoare egală sau mai mare decât 
pragurile stabilite în prezenta directivă
reprezintă o modalitate adecvată de a le 
comunica potențialilor ofertanți 
informații privind oportunitățile de 
afaceri, precum și de informa toate părțile 
interesate cu privire la numărul și tipul 
contractelor atribuite. Mai mult, statele 
membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării
principiului transparenței și al egalității de 

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 
integrală a prezentei directive a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv așa-
numitele servicii prestate unei persoane.
Aceste servicii sunt furnizate într-un 
anumit context care variază foarte mult de 
la un stat membru la altul, datorită 
tradițiilor culturale diferite. Ar trebui
instituit, așadar, un regim mai permisiv de 
concesiune pentru aceste servicii. Obligația 
de a publica un anunț de atribuire a 
concesiunilor care sunt peste prag
reprezintă o modalitate adecvată de a
garanta respectarea principiului 
transparenței și al egalității de tratament 
pentru operatorii economici, și să le 
permită, în același timp, autorităților și 
entităților contractante să țină seama de 
specificul serviciilor în cauză.
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tratament pentru operatorii economici, și să 
le permită, în același timp, autorităților și 
entităților contractante să țină seama de 
specificul serviciilor în cauză. Statele 
membre trebuie să se asigure că 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante pot să țină seama de nevoia 
de a asigura calitatea, continuitatea, 
accesibilitatea, disponibilitatea și 
caracterul cuprinzător al serviciilor, de 
nevoile specifice ale diferitelor categorii 
de utilizatori, de implicarea și 
responsabilizarea utilizatorilor și de 
inovare.

Or. en

Amendamentul 335
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor 
publice, este oportună excluderea de la 
aplicarea integrală a prezentei directive 
doar a acelor servicii care au o 
dimensiune transfrontalieră limitată, 
respectiv așa-numitele servicii prestate 
unei persoane, cum sunt anumite servicii 
sociale, de sănătate și de învățământ. 
Aceste servicii sunt furnizate într-un 
anumit context care variază foarte mult 
de la un stat membru la altul, datorită 
tradițiilor culturale diferite. Trebuie 
instituit, așadar, un regim specific de 
concesiune pentru aceste servicii, ținând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligația de a publica un 
anunț de intenție și un anunț de atribuire 
pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 

(21) Se instituie un regim specific de 
concesiune pentru aceste servicii, care să 
țină seama de faptul că acestea au fost 
recent reglementate. Obligația de a publica 
un anunț de intenție și un anunț de atribuire 
pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 
prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a le comunica potențialilor 
ofertanți informații privind oportunitățile 
de afaceri, precum și de a informa toate 
părțile interesate cu privire la numărul și 
tipul contractelor atribuite. Mai mult, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării 
principiului transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici, și să 
le permită, în același timp, autorităților și 
entităților contractante să țină seama de 
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prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a le comunica potențialilor 
ofertanți informații privind oportunitățile 
de afaceri, precum și de informa toate 
părțile interesate cu privire la numărul și 
tipul contractelor atribuite. Mai mult, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării 
principiului transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici, și să 
le permită, în același timp, autorităților și 
entităților contractante să țină seama de 
specificul serviciilor în cauză. Statele 
membre trebuie să se asigure că autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot să 
țină seama de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare.

specificul serviciilor în cauză. Statele 
membre trebuie să se asigure că autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot să 
țină seama de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare.

Or. de

Amendamentul 336
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 
integrală a prezentei directive doar a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv așa-
numitele servicii prestate unei persoane, 
cum sunt anumite servicii sociale, de 
sănătate și de învățământ. Aceste servicii 
sunt furnizate într-un anumit context care 

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 
integrală a prezentei directive doar a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv așa-
numitele servicii prestate unei persoane, 
cum sunt anumite servicii sociale, de 
sănătate și de învățământ. Aceste servicii 
sunt furnizate într-un anumit context care 
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variază foarte mult de la un stat membru la 
altul, datorită tradițiilor culturale diferite.
Trebuie instituit, așadar, un regim specific 
de concesiune pentru aceste servicii, ținând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligația de a publica un 
anunț de intenție și un anunț de atribuire
pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 
prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a le comunica potențialilor 
ofertanți informații privind oportunitățile 
de afaceri, precum și de informa toate 
părțile interesate cu privire la numărul și 
tipul contractelor atribuite. Mai mult, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării
principiului transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici, și 
să le permită, în același timp, autorităților 
și entităților contractante să țină seama de 
specificul serviciilor în cauză. Statele 
membre trebuie să se asigure că
autoritățile contractante și entitățile 
contractante pot să țină seama de nevoia 
de a asigura calitatea, continuitatea, 
accesibilitatea, disponibilitatea și 
caracterul cuprinzător al serviciilor, de
nevoile specifice ale diferitelor categorii 
de utilizatori, de implicarea și 
responsabilizarea utilizatorilor și de 
inovare.

variază foarte mult de la un stat membru la 
altul, datorită tradițiilor culturale diferite.
Trebuie instituit, așadar, un regim specific 
de concesiune pentru aceste servicii, ținând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligația de a publica un 
anunț de intenție pentru orice concesiune 
cu o valoare egală sau mai mare decât 
pragurile stabilite în prezenta directivă 
reprezintă o modalitate adecvată de a 
garanta respectarea principiului 
transparenței, permițând, în același timp,
concedentului să țină seama de specificul 
serviciilor în cauză. Statele membre ar 
trebui să se asigure că concedentul poate 
ține seama de nevoia de a asigura inovarea 
și, în conformitate cu Protocolul nr. 26 la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, un nivel ridicat al calității, 
siguranței și accesibilității, egalitatea de
tratament și promovarea accesului 
universal și a drepturilor utilizatorilor.   

Or. fr

Justificare

Aliniază textul la amendamentele propuse în proiectul de raport (eliminarea pragurilor 
intermediare, astfel încât singurul prag rămas să fie acela de 5 milioane de euro).

Amendamentul 337
Peter Simon



PE496.581v01-00 86/179 AM\916800RO.doc

RO

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 
integrală a prezentei directive doar a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv așa-
numitele servicii prestate unei persoane, 
cum sunt anumite servicii sociale, de 
sănătate și de învățământ. Aceste servicii 
sunt furnizate într-un anumit context care 
variază foarte mult de la un stat membru la 
altul, datorită tradițiilor culturale diferite.
Trebuie instituit, așadar, un regim specific 
de concesiune pentru aceste servicii, ținând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligația de a publica un 
anunț de intenție și un anunț de atribuire 
pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 
prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a le comunica potențialilor 
ofertanți informații privind oportunitățile 
de afaceri, precum și de informa toate 
părțile interesate cu privire la numărul și 
tipul contractelor atribuite. Mai mult, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării 
principiului transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici, și să 
le permită, în același timp, autorităților și 
entităților contractante să țină seama de 
specificul serviciilor în cauză. Statele 
membre trebuie să se asigure că autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot să 
țină seama de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 
integrală a prezentei directive a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv
așa-numitele servicii prestate unei 
persoane, cum sunt anumite servicii 
sociale, de sănătate și de învățământ.
Aceste servicii sunt furnizate într-un 
anumit context care variază foarte mult de 
la un stat membru la altul, datorită 
tradițiilor culturale diferite. Trebuie 
instituit, așadar, un regim specific de 
concesiune pentru aceste servicii, ținând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligația de a publica un 
anunț de intenție și un anunț de atribuire 
pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 
prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a le comunica potențialilor 
ofertanți informații privind oportunitățile 
de afaceri, precum și de informa toate 
părțile interesate cu privire la numărul și 
tipul contractelor atribuite. Mai mult, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării 
principiului transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici, și să 
le permită, în același timp, autorităților și 
entităților contractante să țină seama de 
specificul serviciilor în cauză. Statele 
membre trebuie să se asigure că autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot să 
țină seama de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
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utilizatorilor și de inovare. implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare.

Or. de

Amendamentul 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 
integrală a prezentei directive doar a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv așa-
numitele servicii prestate unei persoane, 
cum sunt anumite servicii sociale, de 
sănătate și de învățământ. Aceste servicii 
sunt furnizate într-un anumit context care 
variază foarte mult de la un stat membru la 
altul, datorită tradițiilor culturale diferite.
Trebuie instituit, așadar, un regim specific 
de concesiune pentru aceste servicii, ținând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligația de a publica un 
anunț de intenție și un anunț de atribuire 
pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 
prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a le comunica potențialilor 
ofertanți informații privind oportunitățile 
de afaceri, precum și de informa toate 
părțile interesate cu privire la numărul și 
tipul contractelor atribuite. Mai mult, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării 
principiului transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici, și să 
le permită, în același timp, autorităților și 

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 
integrală a prezentei directive doar a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv așa-
numitele servicii prestate unei persoane, 
cum sunt anumite servicii sociale, de 
sănătate și de învățământ, și alte servicii cu 
o dimensiune transfrontalieră redusă, 
cum ar fi anumite servicii juridice, 
hoteliere și de catering. Aceste servicii 
sunt furnizate într-un anumit context care 
variază foarte mult de la un stat membru la 
altul, datorită tradițiilor culturale diferite.
Trebuie instituit, așadar, un regim specific 
de concesiune pentru aceste servicii, ținând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligația de a publica un 
anunț de intenție și un anunț de atribuire 
pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 
prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a le comunica potențialilor 
ofertanți informații privind oportunitățile 
de afaceri, precum și de informa toate 
părțile interesate cu privire la numărul și 
tipul contractelor atribuite. Mai mult, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării 
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entităților contractante să țină seama de 
specificul serviciilor în cauză. Statele 
membre trebuie să se asigure că autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot să 
țină seama de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare.

principiului transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici, și să 
le permită, în același timp, autorităților și 
entităților contractante să țină seama de 
specificul serviciilor în cauză. Statele 
membre trebuie să se asigure că autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot să 
țină seama de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare.

Or. en

Justificare

Trebuie extins domeniul de aplicare al serviciilor sociale și al altor servicii cu un regim mai 
permisiv.

Amendamentul 339
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor 
publice, este oportună excluderea de la 
aplicarea integrală a prezentei directive
doar a acelor servicii care au o 
dimensiune transfrontalieră limitată,
respectiv așa-numitele servicii prestate 
unei persoane, cum sunt anumite servicii
sociale, de sănătate și de învățământ.
Aceste servicii sunt furnizate într-un 
anumit context care variază foarte mult de 
la un stat membru la altul, datorită 
tradițiilor culturale diferite. Trebuie 
instituit, așadar, un regim specific de 
concesiune pentru aceste servicii, ținând 

(21) Sunt excluse de la aplicarea prezentei 
directive serviciile de interes general care
satisfac nevoile de bază ale cetățenilor, 
cum ar fi serviciile comunale de furnizare 
a apei, serviciile de evacuare și tratare a 
apei reziduale, serviciile de gestionare a 
deșeurilor și cele sociale, de sănătate și de 
învățământ. Aceste servicii sunt furnizate 
într-un anumit context care variază foarte 
mult de la un stat membru la altul, datorită 
tradițiilor culturale diferite. Trebuie 
instituit, așadar, un regim specific de 
concesiune pentru aceste servicii, ținând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligația de a publica un 
anunț de intenție și un anunț de atribuire 
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cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligația de a publica un 
anunț de intenție și un anunț de atribuire 
pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 
prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a le comunica potențialilor 
ofertanți informații privind oportunitățile 
de afaceri, precum și de informa toate 
părțile interesate cu privire la numărul și 
tipul contractelor atribuite. Mai mult, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării
principiului transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici, și 
să le permită, în același timp, autorităților 
și entităților contractante să țină seama de 
specificul serviciilor în cauză. Statele 
membre trebuie să se asigure că autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot să 
țină seama de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare.

pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 
prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a garanta respectarea
principiului transparenței, permițând, în 
același timp, autorităților și entităților 
contractante să țină seama de specificul 
serviciilor în cauză. Statele membre ar 
trebui să se asigure că autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot să 
țină seama de nevoia de a asigura
inovarea, calitatea, continuitatea, 
accesibilitatea, disponibilitatea, caracterul 
cuprinzător al serviciilor, egalitatea de 
tratament, egalitatea între femei și 
bărbați, impactul climatic minim, de 
nevoile specifice ale diferitelor categorii de 
utilizatori, de implicarea și 
responsabilizarea utilizatorilor și de 
inovare.

Or. en

Amendamentul 340
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere libertății autorităților naționale, 
regionale și locale să definească serviciile 
de interes economic general. Aceasta nu 
aduce atingere nici competenței 
autorităților naționale, regionale și locale 
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de a furniza, contracta și finanța servicii 
de interes economic general, în 
conformitate cu articolul 14 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
cu Protocolul nr. 26 la tratat.  

Or. fr

Justificare

Aduce aminte de libertatea autorităților naționale, regionale și locale de a defini serviciile de 
interes economic general și de a furniza, contracta și finanța servicii de interes economic 
general, în conformitate cu tratatele.

Amendamentul 341
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Având în vedere importanța 
contextului cultural și sensibilitatea acestor 
servicii, statele membre trebuie să dispună
de o largă putere de apreciere pentru a 
organiza alegerea furnizorilor de servicii în 
modul pe care îl consideră cel mai adecvat.
Normele prezentei directive nu împiedică 
statele membre să aplice criterii calitative 
specifice la selectarea furnizorilor de 
servicii, așa cum sunt criteriile stabilite în 
Cadrul european de calitate pe bază 
voluntară pentru serviciile sociale al 
Comitetului pentru protecție socială al 
Uniunii Europene. Statele membre și/sau 
autoritățile publice au în continuare 
posibilitatea de a furniza ele însele aceste 
servicii sau de a organiza serviciile sociale 
într-un mod care nu implică încheierea de 
contracte de concesiune, de exemplu prin 
simpla finanțare a acestor servicii sau prin 
acordarea de licențe sau autorizații pentru 
toți operatorii economici care îndeplinesc 
condițiile stabilite în prealabil de 
autoritatea contractantă sau entitatea 

(22) Având în vedere importanța 
contextului cultural și sensibilitatea acestor 
servicii, statele membre dispun de o largă 
putere discreționară pentru a organiza 
alegerea furnizorilor de servicii în modul 
pe care îl consideră cel mai adecvat.
Normele prezentei directive nu împiedică 
statele membre să aplice criterii calitative 
specifice la selectarea furnizorilor de 
servicii, așa cum sunt criteriile stabilite în 
Cadrul european de calitate pe bază 
voluntară pentru serviciile sociale al 
Comitetului pentru protecție socială al 
Uniunii Europene. Statele membre și/sau 
autoritățile publice au în continuare 
posibilitatea de a furniza ele însele aceste 
servicii sau de a organiza serviciile sociale 
într-un mod care nu implică încheierea de 
contracte de concesiune, de exemplu prin 
simpla finanțare a acestor servicii sau prin 
acordarea de licențe sau autorizații pentru 
toți operatorii economici care îndeplinesc 
condițiile stabilite în prealabil de 
autoritatea contractantă sau entitatea 
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contractantă, fără limite sau cote, cu 
condiția ca un astfel de sistem să asigure
un nivel suficient de publicitate și să 
respecte principiile transparenței și 
nediscriminării.

contractantă, cu condiția ca un astfel de 
sistem să asigure respectarea principiilor
transparenței și nediscriminării.

Or. en

Amendamentul 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Având în vedere importanța 
contextului cultural și sensibilitatea acestor 
servicii, statele membre trebuie să dispună
de o largă putere de apreciere pentru a 
organiza alegerea furnizorilor de servicii în 
modul pe care îl consideră cel mai adecvat.
Normele prezentei directive nu împiedică 
statele membre să aplice criterii calitative 
specifice la selectarea furnizorilor de 
servicii, așa cum sunt criteriile stabilite în 
Cadrul european de calitate pe bază 
voluntară pentru serviciile sociale al 
Comitetului pentru protecție socială al 
Uniunii Europene. Statele membre și/sau 
autoritățile publice au în continuare 
posibilitatea de a furniza ele însele aceste 
servicii sau de a organiza serviciile sociale 
într-un mod care nu implică încheierea de 
contracte de concesiune, de exemplu prin 
simpla finanțare a acestor servicii sau prin 
acordarea de licențe sau autorizații pentru 
toți operatorii economici care îndeplinesc 
condițiile stabilite în prealabil de 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă, fără limite sau cote, cu 
condiția ca un astfel de sistem să asigure 
un nivel suficient de publicitate și să 
respecte principiile transparenței și 
nediscriminării.

(22) Având în vedere importanța 
contextului cultural și sensibilitatea acestor 
servicii, statele membre dispun de o largă 
putere de apreciere pentru a organiza 
alegerea furnizorilor de servicii în modul 
pe care îl consideră cel mai adecvat.
Normele prezentei directive nu împiedică 
statele membre să aplice criterii calitative 
specifice la selectarea furnizorilor de 
servicii, așa cum sunt criteriile stabilite în 
Cadrul european de calitate pe bază 
voluntară pentru serviciile sociale al 
Comitetului pentru protecție socială al 
Uniunii Europene. Statele membre și/sau 
autoritățile publice au în continuare 
posibilitatea de a furniza ele însele aceste 
servicii sau de a organiza serviciile sociale 
într-un mod care nu implică încheierea de 
contracte de concesiune, de exemplu prin 
simpla finanțare a acestor servicii sau prin 
acordarea de licențe sau autorizații pentru 
toți operatorii economici care îndeplinesc 
condițiile stabilite în prealabil de 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă, fără limite sau cote, sau prin 
încheierea de acorduri cu aceștia, cu 
condiția ca un astfel de sistem să asigure 
un nivel suficient de publicitate și să 
respecte principiile transparenței și 
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nediscriminării.

Or. de

Justificare

Se clarifică faptul că serviciile sociale nu trebuie organizate numai prin acordarea de licențe 
sau autorizații, ci și prin încheierea unor acorduri, astfel încât toți operatorii economici care 
îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil să aibă acces la ele.

Amendamentul 343
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Având în vedere importanța 
contextului cultural și sensibilitatea acestor 
servicii, statele membre trebuie să dispună
de o largă putere de apreciere pentru a 
organiza alegerea furnizorilor de servicii în 
modul pe care îl consideră cel mai adecvat.
Normele prezentei directive nu împiedică 
statele membre să aplice criterii calitative 
specifice la selectarea furnizorilor de 
servicii, așa cum sunt criteriile stabilite în 
Cadrul european de calitate pe bază 
voluntară pentru serviciile sociale al 
Comitetului pentru protecție socială al 
Uniunii Europene. Statele membre și/sau 
autoritățile publice au în continuare 
posibilitatea de a furniza ele însele aceste 
servicii sau de a organiza serviciile sociale
într-un mod care nu implică încheierea de 
contracte de concesiune, de exemplu prin 
simpla finanțare a acestor servicii sau prin 
acordarea de licențe sau autorizații pentru 
toți operatorii economici care îndeplinesc 
condițiile stabilite în prealabil de 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă, fără limite sau cote, cu 
condiția ca un astfel de sistem să asigure 
un nivel suficient de publicitate și să 
respecte principiile transparenței și 

(22) Având în vedere importanța 
contextului cultural și sensibilitatea acestor 
servicii, statele membre dispun de o largă 
putere discreționară pentru a organiza 
alegerea furnizorilor de servicii în modul 
pe care îl consideră cel mai adecvat.
Normele prezentei directive nu împiedică 
statele membre să aplice criterii calitative 
specifice la selectarea furnizorilor de 
servicii, așa cum sunt criteriile stabilite în 
Cadrul european de calitate pe bază 
voluntară pentru serviciile sociale al 
Comitetului pentru protecție socială al 
Uniunii Europene. Statele membre și/sau 
autoritățile publice au în continuare 
posibilitatea de a furniza ele însele aceste 
servicii sau de a organiza serviciile sociale, 
ca, de altfel, toate serviciile de interes 
economic general, într-un mod care nu 
implică încheierea de contracte de 
concesiune, de exemplu prin simpla 
finanțare a acestor servicii sau prin 
acordarea de licențe sau autorizații pentru 
toți operatorii economici care îndeplinesc 
condițiile stabilite în prealabil de 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă, fără limite sau cote, cu 
condiția ca un astfel de sistem să asigure 



AM\916800RO.doc 93/179 PE496.581v01-00

RO

nediscriminării. un nivel suficient de publicitate și să 
respecte principiile transparenței și 
nediscriminării.

Or. fr

Amendamentul 344
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) În conformitate cu articolul 14 și 
articolul 106 din TFUE, serviciile de 
interes economic general (SIEG) sunt 
adeseori servicii care realizează profit, dar 
sunt în primul rând de interes universal 
și, prin urmare, statele membre au stabilit 
obligații speciale de serviciu public în 
privința lor. SIEG sunt considerate 
esențiale de autorități, chiar dacă piața nu 
oferă stimulente suficiente pentru 
prestarea lor. Îndeplinirea unei obligații 
de serviciu public poate implica drepturi 
speciale sau exclusive și mecanisme 
speciale de finanțare. SIEG nu sunt și nu 
pot fi prestate în mod satisfăcător de piață 
în condiții, cum ar fi prețul, 
caracteristicile obiective privind calitatea, 
continuitatea și accesul la serviciu, 
conforme cu interesul public, astfel cum a 
fost definit de statele membre. Prezenta 
directivă nu aduce atingere competențelor 
statelor membre de a defini SIEG.

Or. en

Amendamentul 345
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Procedura de acordare a 
contractelor de concesiune ar trebui să 
cuprindă mai multe etape, inclusiv 
publicarea unui anunț de concesionare, 
prin care concedentul care dorește să 
atribuie o concesiune să-și anunțe 
intenția; prezentarea de către operatorii 
economici interesați a candidaturii lor ca 
reacție la anunțul respectiv; verificarea 
condițiilor de participare pentru 
candidați; depunerea de către candidați a 
unei oferte; dreptul concedentului de a 
negocia cu ofertantul pe baza unui 
criteriu de atribuire obiectiv; luarea de 
către concedent a deciziei de atribuire a 
contractului de concesiune 
concesionarului și publicarea unui anunț 
de atribuire a concesiunii. Trebuie să fie 
posibil să existe și etape intermediare, 
care să includă selectarea anumitor 
candidați autorizați să prezinte o ofertă și 
trimiterea unei invitații de participare la 
licitație către candidații astfel selectați.  
De asemenea, concedentul ar trebui să 
poată să abordeze operatorii economici 
care nu au răspuns anunțului de 
concesionare. În plus, și cu condiția 
respectării principiilor transparenței și 
nediscriminării, trebuie să fie posibil să se 
modifice ordinea anumitor etape, inclusiv, 
de exemplu, să se analizeze ofertele 
depuse înainte să se verifice dacă se 
respectă criteriile de selecție.     Cu 
condiția respectării dispozițiilor din 
prezenta directivă, concedentul ar trebui 
să dispună de multă flexibilitate în ceea ce 
privește definirea procedurii de alegere a 
concesionarului, singurele două etape 
obligatorii fiind publicarea unui anunț de 
concesionare la începutul procedurii, cu 
excepția cazului în care, conform 
prezentei directive, nu este necesar, și 
publicarea anunțului de atribuire a 
concesiunii la finalul procedurii. Această 
libertate ar trebui să fie pusă în balanță 
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cu o obligație privind transparența și 
tratamentul egal al candidaților și al 
ofertanților. 

Or. fr

Justificare

Clarificare a amendamentului 18 al raportorului referitor la cadrul juridic în care se poate 
modifica ordinea etapelor. Concedentul are o mare libertate în ceea ce privește organizarea 
procedurii. Această libertate nu ar trebui însă folosită în detrimentul transparenței procedurii 
sau al principiului nediscriminării unor candidați/ofertanți.

Amendamentul 346
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a oferi posibilitatea tuturor 
operatorilor interesați să transmită 
candidaturi și oferte, autoritățile 
contractante și entitățile contractante 
trebuie să fie obligate să respecte un 
termen minim pentru primirea acestor 
candidaturi.

(23) Pentru a oferi tuturor operatorilor 
interesați posibilitatea să-și prezinte 
candidatura, concedentul ar trebui să fie 
obligat să respecte un termen minim pentru 
primirea acestor candidaturi.

Or. fr

Amendamentul 347
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Alegerea și aplicarea unor criterii de 
selecție proporționale, nediscriminatorii și 
echitabile operatorilor economici este 
esențială pentru accesul efectiv al 
acestora la oportunitățile economice 

eliminat
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legate de concesiuni. În special 
posibilitatea ca un candidat să menționeze 
capacitățile altor entități poate fi decisivă 
pentru a permite participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii. Așadar, 
este oportun să se prevadă că criteriile de 
selecție trebuie să fie legate exclusiv de 
capacitatea tehnică, financiară și 
economică a operatorilor, trebuie să fie 
prezentate în anunțul de concesionare și 
nu îl pot împiedica pe un operator 
economic să menționeze capacitățile altor 
entități, indiferent de natura juridică a 
legăturilor acestuia cu entitățile 
respective, dacă aceasta din urmă 
dovedește autorității sau entității 
contractante că va avea la dispoziție 
resursele necesare.

Or. en

Amendamentul 348
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Alegerea și aplicarea unor criterii de 
selecție proporționale, nediscriminatorii și 
echitabile operatorilor economici este 
esențială pentru accesul efectiv al acestora 
la oportunitățile economice legate de 
concesiuni. În special posibilitatea ca un 
candidat să menționeze capacitățile altor 
entități poate fi decisivă pentru a permite 
participarea întreprinderilor mici și 
mijlocii. Așadar, este oportun să se prevadă 
că criteriile de selecție trebuie să fie legate
exclusiv de capacitatea tehnică, financiară 
și economică a operatorilor, trebuie să fie 
prezentate în anunțul de concesionare și nu 
îl pot împiedica pe un operator economic 
să menționeze capacitățile altor entități, 
indiferent de natura juridică a legăturilor 

(24) Alegerea și aplicarea unor criterii de 
selecție proporționale, nediscriminatorii și 
echitabile operatorilor economici este 
esențială pentru accesul efectiv al acestora 
la oportunitățile economice legate de 
concesiuni. În special posibilitatea ca un 
candidat să menționeze capacitățile altor 
entități poate fi decisivă pentru a permite 
participarea întreprinderilor mici și 
mijlocii. Așadar, este oportun să se prevadă 
că criteriile de selecție trebuie să fie legate 
de capacitatea tehnică, financiară și 
economică a operatorilor, dar și în ceea ce 
privește serviciile de interes economic 
general, de respectarea dispozițiilor de 
mediu, sociale și în materie de coeziune, 
precum și de obiectivele privind 
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acestuia cu entitățile respective, dacă 
aceasta din urmă dovedește autorității sau 
entității contractante că va avea la 
dispoziție resursele necesare.

asigurarea unui nivel ridicat al calității, 
siguranței și accesibilității, a egalității de 
tratament și a promovării accesului 
universal și a drepturilor utilizatorilor, 
trebuie să fie prezentate în anunțul de 
concesionare și nu îl pot împiedica pe un 
operator economic să menționeze 
capacitățile altor entități, indiferent de 
natura juridică a legăturilor acestuia cu 
entitățile respective, dacă aceasta din urmă 
dovedește autorității sau entității 
contractante că va avea la dispoziție 
resursele necesare.

Or. fr

Amendamentul 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Alegerea și aplicarea unor criterii de 
selecție proporționale, nediscriminatorii și 
echitabile operatorilor economici este 
esențială pentru accesul efectiv al 
acestora la oportunitățile economice 
legate de concesiuni. În special 
posibilitatea ca un candidat să menționeze 
capacitățile altor entități poate fi decisivă 
pentru a permite participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii. Așadar, 
este oportun să se prevadă că criteriile de 
selecție trebuie să fie legate exclusiv de 
capacitatea tehnică, financiară și 
economică a operatorilor, trebuie să fie 
prezentate în anunțul de concesionare și nu 
îl pot împiedica pe un operator economic
să menționeze capacitățile altor entități, 
indiferent de natura juridică a legăturilor 
acestuia cu entitățile respective, dacă 
aceasta din urmă dovedește autorității sau 
entității contractante că va avea la 

(24) Alegerea și aplicarea unor criterii de 
selecție proporționale, nediscriminatorii și 
echitabile sunt importante. În special 
posibilitatea ca un candidat să menționeze 
capacitățile altor entități poate fi decisivă 
pentru a permite participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii. Așadar, 
este oportun să se prevadă că criteriile de 
selecție ar trebui să fie definite în mod 
clar, ar trebui să fie prezentate în anunțul 
de concesionare și nu îl pot împiedica pe 
un candidat să menționeze capacitățile 
altor entități, indiferent de natura juridică a 
legăturilor acestuia cu entitățile respective, 
dacă aceasta din urmă dovedește
concedentului că va avea la dispoziție 
resursele necesare.



PE496.581v01-00 98/179 AM\916800RO.doc

RO

dispoziție resursele necesare.

Or. en

Amendamentul 350
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a asigura transparența și 
egalitatea de tratament, criteriile pentru 
atribuirea concesiunilor trebuie să respecte 
întotdeauna anumite standarde generale.
Acestea trebuie comunicate în prealabil 
tuturor ofertanților potențiali, trebuie să 
aibă legătură cu obiectul contractului și nu 
trebuie să îi ofere autorității contractante 
sau entității contractante o libertate de 
selecție nelimitată. Ele trebuie să asigure 
posibilitatea unei concurențe efective și să 
fie însoțite de cerințe care să permită 
verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți. Pentru a respecta 
aceste standarde, îmbunătățind în același 
timp certitudinea juridică, statele membre 
pot prevedea utilizarea criteriului ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic.

(25) Pentru a asigura transparența și 
egalitatea de tratament, criteriile pentru 
atribuirea concesiunilor trebuie să respecte 
întotdeauna anumite standarde generale.
Acestea ar trebui comunicate în prealabil 
tuturor ofertanților, ar trebui să aibă 
legătură cu obiectul contractului și nu 
trebuie să îi ofere autorității contractante 
sau entității contractante o libertate de 
selecție nelimitată. Ele ar trebui să fie 
însoțite de cerințe minime care să permită 
verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți.

Or. en

Amendamentul 351
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a asigura transparența și 
egalitatea de tratament, criteriile pentru 

(25) Pentru a asigura transparența și 
egalitatea de tratament, criteriile pentru 
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atribuirea concesiunilor trebuie să respecte 
întotdeauna anumite standarde generale.
Acestea trebuie comunicate în prealabil
tuturor ofertanților potențiali, trebuie să 
aibă legătură cu obiectul contractului și nu 
trebuie să îi ofere autorității contractante 
sau entității contractante o libertate de 
selecție nelimitată. Ele trebuie să asigure 
posibilitatea unei concurențe efective și să 
fie însoțite de cerințe care să permită 
verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți. Pentru a respecta 
aceste standarde, îmbunătățind în același 
timp certitudinea juridică, statele membre 
pot prevedea utilizarea criteriului ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic.

atribuirea concesiunilor trebuie să respecte 
întotdeauna anumite standarde generale.
Acestea trebuie comunicate în prealabil 
tuturor ofertanților potențiali, trebuie să 
aibă legătură directă cu obiectul 
contractului și nu trebuie să îi ofere 
autorității contractante sau entității 
contractante o libertate de selecție 
nelimitată. Ele trebuie să asigure 
posibilitatea unei concurențe efective și să 
fie însoțite de cerințe care să permită 
verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți. Pentru a respecta 
aceste standarde, îmbunătățind în același 
timp certitudinea juridică, statele membre 
pot prevedea utilizarea criteriului ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic.

Or. es

Amendamentul 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Pentru a garanta că femeile și 
bărbații au un acces egal la piața muncii, 
concedentul ar trebui să poată include și 
criterii referitoare la promovarea 
egalității de gen.

Or. en

Amendamentul 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 25 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) În vederea unei mai bune integrări 
a considerentelor sociale în procesul de 
atribuire a concesiunilor, concedentul ar 
trebui să aibă și posibilitatea de a include 
caracteristicile referitoare la condițiile de 
muncă în criteriile de atribuire a 
concesiunii. Aceste caracteristici vizează 
protejarea sănătății personalului implicat 
în procesul de producție sau promovarea 
integrării sociale a persoanelor 
defavorizate ori a membrilor grupurilor 
vulnerabile dintre persoanele desemnate 
să execute contractul, inclusiv 
accesibilitatea grupurilor defavorizate, 
cum ar fi tinerii, șomerii de lungă durată, 
persoanele care provin din familii de 
migranți și persoanele cu dizabilități. În 
acest caz ar trebui să se aplice criteriile de 
atribuire în conformitate cu 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii1

și într-un mod care nu discriminează 
direct sau indirect operatorii economici 
din alte state membre. Concedentul ar 
trebui să poată folosi drept criterii de 
atribuire organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul de concesiune, 
deoarece acestea pot afecta calitatea 
executării contractului de concesiune și, 
prin urmare, valoarea economică a 
ofertei.
[1] JO L 18, 21.1.1997, p. 1.

Or. en

Amendamentul 354
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Dacă autoritățile și entitățile 
contractante aleg să atribuie o concesiune 
ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic, ele trebuie să determine 
criteriile economice și calitative pe baza 
cărora evaluează ofertele pentru a stabili 
care dintre ele prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț. Determinarea acestor criterii 
depinde de obiectul concesiunii, întrucât 
ele trebuie să permită evaluarea nivelului 
de performanță oferit de fiecare ofertant, 
având în vedere obiectul concesiunii, 
astfel cum este definit în cerințele tehnice, 
precum și măsurarea raportului calitate-
preț pentru fiecare ofertă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 355
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Este necesar ca specificațiile tehnice 
stabilite de autoritățile și entitățile 
contractante să permită exercitarea 
concurenței în domeniul atribuirii 
concesiunilor. În acest scop, trebuie să fie 
posibilă prezentarea unor oferte care să 
reflecte diversitatea soluțiilor tehnice, 
astfel încât să se obțină un nivel de 
concurență suficient. Prin urmare, 
specificațiile tehnice trebuie elaborate în 
așa fel încât să se evite restrângerea în 
mod artificial a concurenței prin cerințe 
care favorizează un anumit operator 
economic, prin reflectarea 
caracteristicilor esențiale ale bunurilor, 

eliminat
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serviciilor sau lucrărilor oferite în mod 
obișnuit de acel operator economic. 
Elaborarea specificațiilor tehnice în 
termeni de cerințe de performanță și 
funcționale permite, în general, 
îndeplinirea acestui obiectiv în cel mai 
bun mod posibil și favorizează inovarea. 
Atunci când se face trimitere la un 
standard european sau, în absența 
acestuia, la un standard național, ofertele 
care au la bază soluții echivalente trebuie 
să fie luate în considerare de către 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante. Pentru a demonstra 
echivalența, ofertanților li se poate cere să 
ofere dovezi verificate de către terți; cu 
toate acestea, trebuie permise și alte 
mijloace de probă adecvate, cum ar fi un 
dosar tehnic al producătorului, în cazul în 
care operatorul economic nu are acces la 
certificate sau rapoarte de încercare, sau 
nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite.

Or. en

Amendamentul 356
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Specificațiile tehnice și criteriile de 
atribuire au roluri distincte în procesul de 
atribuire a concesiunilor, dar 
specificațiile și criteriile sunt, în esență, 
similare. Prin intermediul specificațiilor 
tehnice, autoritățile și entitățile 
contractante stabilesc condiții privind 
calitățile necesare pentru participare.  
Capacitatea de a respecta specificațiile 
tehnice reprezintă o premisă pentru 
calitatea de candidat pentru atribuirea 
unui contract de concesiune și numai 
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lucrările, bunurile și serviciile care 
respectă specificațiile ar trebui, prin 
urmare, luate în considerare. În plus, 
criteriile de atribuire permit autorităților 
și entităților contractante să compare 
avantajele unor diferite combinații de 
criterii. Fiecare ofertă ar trebui evaluată 
conform fiecărui criteriu, dar capacitatea 
de a îndeplini toate criteriile de atribuire 
nu reprezintă o condiție necesară pentru 
calitatea de candidat pentru atribuirea 
unui contract de concesiune. De 
asemenea, condițiile privind executarea 
unei concesiuni ar trebui incluse în 
contract pentru a indica modul în care 
acesta ar trebui executat.   

Or. fr

Amendamentul 357
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) [...] eliminat

Or. en

Amendamentul 358
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În cadrul specificațiilor tehnice și al 
criteriilor de atribuire, autorităților 
contractante și entităților contractante
trebuie să li se permită să facă referire la 
un anumit proces de producție, la un 

(29) În cadrul specificațiilor tehnice și al 
criteriilor de atribuire, autorităților 
contractante și entităților contractante ar 
trebui să li se permită să facă referire la
caracteristicile ciclului de viață, precum
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anumit mod de prestare a serviciilor sau la 
un proces specific pentru orice alt stadiu al 
ciclului de viață al unui produs sau 
serviciu, cu condiția să aibă legătură cu 
obiectul concesiunii. În vederea unei mai 
bune integrări a considerentelor sociale în 
procesul de atribuire a concesiunilor, 
achizitorii ar putea să aibă și posibilitatea 
de a include în criteriile de atribuire 
caracteristici referitoare la condițiile de 
muncă. Cu toate acestea, dacă autoritățile 
contractante sau entitățile contractante 
utilizează criteriul ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, 
astfel de criterii pot fi legate doar de 
condițiile de lucru ale persoanelor care 
participă direct la procesul de producție sau 
la prestarea serviciului în cauză. Aceste 
caracteristici pot să vizeze doar protejarea 
sănătății personalului implicat în procesul 
de producție sau favorizarea integrării 
sociale a persoanelor defavorizate ori a 
membrilor grupurilor vulnerabile dintre 
persoanele desemnate să execute 
contractul, inclusiv accesibilitatea pentru 
persoanele cu dizabilități. În acest caz, 
orice criteriu de atribuire care include 
aceste caracteristici trebuie, în orice caz, să
rămână limitat la caracteristicile care au 
consecințe imediate asupra membrilor 
personalului în mediul lor de lucru.
Acestea trebuie să se aplice în conformitate 
cu Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii și într-un mod 
care nu discriminează direct sau indirect 
operatorii economici din alte state membre 
sau din țări terțe care sunt parte la acord 
sau la acordurile de liber schimb la care 
Uniunea este de asemenea parte. Dacă 
utilizează criteriul ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, 
autoritățile și entitățile contractante trebuie 
să aibă, de asemenea, posibilitatea de a 
utiliza drept criteriu de atribuire 
organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 

un anumit proces de producție, inclusiv, de 
exemplu, la aspectele sociale și de mediu, 
la un anumit mod de prestare a serviciilor, 
la cerințele funcționale sau de 
performanță destinate reducerii la
minimum sau creșterii la maximum a 
impactului asupra mediului sau a celui 
social sau la un proces specific pentru 
orice alt stadiu al ciclului de viață al unui 
produs sau serviciu, cu condiția să aibă 
legătură cu obiectul concesiunii. În vederea 
unei mai bune integrări a considerentelor 
sociale în procesul de atribuire a 
concesiunilor, achizitorii ar putea să aibă și 
posibilitatea de a include în criteriile de 
atribuire caracteristici referitoare la 
condițiile de muncă. Cu toate acestea, dacă 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante utilizează criteriul ofertei celei 
mai avantajoase din punct de vedere 
economic, astfel de criterii pot fi legate 
doar de condițiile de lucru ale persoanelor 
care participă direct la procesul de 
producție sau la prestarea serviciului în 
cauză. Aceste caracteristici pot să vizeze, 
de exemplu, protejarea sănătății 
personalului implicat în procesul de 
producție, echilibrul între femei și bărbați 
(de exemplu, remunerare egală, echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată), 
accesul la formare profesională, 
implicarea și consultarea utilizatorilor, 
accesibilitatea, drepturile omului, 
comerțul etic sau favorizarea integrării 
sociale a persoanelor defavorizate ori a 
membrilor grupurilor vulnerabile (precum 
persoanele aflate în șomaj pe termen 
lung, romii, migranții sau lucrătorii mai 
tineri sau mai în vârstă) dintre persoanele 
desemnate să execute contractul, inclusiv
accesibilitatea pentru persoanele cu 
dizabilități. În acest caz, orice criteriu de 
atribuire care include aceste caracteristici 
trebuie, în orice caz, să rămână limitat la 
caracteristicile care au consecințe imediate 
asupra membrilor personalului în mediul 
lor de lucru. Acestea ar trebui să se aplice 
în conformitate cu Directiva 96/71/CE a 
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contractul de concesiune în cauză, 
deoarece acestea pot afecta calitatea 
executării contractului de concesiune și, 
prin urmare, valoarea economică a ofertei.

Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și 
într-un mod care nu discriminează direct 
sau indirect operatorii economici din alte 
state membre sau din țări terțe care sunt 
parte la acord sau la acordurile de liber 
schimb la care Uniunea este de asemenea 
parte. Dacă utilizează criteriul ofertei celei 
mai avantajoase din punct de vedere 
economic, autoritățile și entitățile 
contractante trebuie să aibă, de asemenea, 
posibilitatea de a utiliza drept criteriu de 
atribuire organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul de concesiune în cauză, 
deoarece acestea pot afecta calitatea și 
caracterul sustenabil al executării 
contractului de concesiune și, prin urmare, 
valoarea economică a ofertei. Autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot 
include în specificațiile tehnice sau în 
criteriile de atribuire și criterii sociale 
privind costurile sociale externe legate 
direct sau indirect de ciclul de viață, 
precum impactul producției asupra 
mediului încunjurător și a comunităților 
din jur. Autoritățile contractante și 
entitățile contractante ar trebui să 
prevadă în specificațiile tehnice obligații 
privind condițiile sociale și de încadrare 
în muncă, sănătatea și siguranța la locul 
de muncă, securitatea socială și condițiile 
de muncă, astfel cum sunt prevăzute în 
legislația UE și cea națională, în normele 
administrative, în hotărârile arbitrale, în 
acordurile și contractele colective de 
muncă prevăzute dispozițiile dreptului 
internațional al muncii care se aplică în 
locul în care urmează să se execute 
lucrările, să se presteze serviciile sau să se 
furnizeze bunurile; aceste obligații se 
aplică, de asemenea, în situațiile 
transfrontaliere, în care lucrătorii 
dintr-un stat membru prestează servicii 
într-un alt stat membru.

Or. de
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Amendamentul 359
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În cadrul specificațiilor tehnice și al 
criteriilor de atribuire, autorităților 
contractante și entităților contractante 
trebuie să li se permită să facă referire la un 
anumit proces de producție, la un anumit 
mod de prestare a serviciilor sau la un 
proces specific pentru orice alt stadiu al 
ciclului de viață al unui produs sau 
serviciu, cu condiția să aibă legătură cu 
obiectul concesiunii. În vederea unei mai 
bune integrări a considerentelor sociale în 
procesul de atribuire a concesiunilor,
achizitorii trebuie să aibă și posibilitatea 
de a include în criteriile de atribuire 
caracteristici referitoare la condițiile de 
muncă. Cu toate acestea, dacă autoritățile 
contractante sau entitățile contractante 
utilizează criteriul ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, 
astfel de criterii pot fi legate doar de 
condițiile de lucru ale persoanelor care 
participă direct la procesul de producție sau 
la prestarea serviciului în cauză. Aceste 
caracteristici pot să vizeze doar protejarea 
sănătății personalului implicat în procesul 
de producție sau favorizarea integrării 
sociale a persoanelor defavorizate ori a 
membrilor grupurilor vulnerabile dintre 
persoanele desemnate să execute 
contractul, inclusiv accesibilitatea pentru 
persoanele cu dizabilități. În acest caz, 
orice criteriu de atribuire care include 
aceste caracteristici trebuie, în orice caz, să 
rămână limitat la caracteristicile care au 
consecințe imediate asupra membrilor 
personalului în mediul lor de lucru.
Acestea trebuie să se aplice în conformitate 
cu Directiva 96/71/CE a Parlamentului 

(29) În cadrul specificațiilor tehnice și al 
criteriilor de atribuire, autorităților 
contractante și entităților contractante 
trebuie să li se permită să facă referire la un 
anumit proces de producție, la un anumit 
mod de prestare a serviciilor sau la un 
proces specific pentru orice alt stadiu al 
ciclului de viață al unui produs sau 
serviciu, cu condiția să aibă legătură cu 
obiectul concesiunii. În vederea unei mai 
bune integrări a considerentelor sociale în 
procesul de atribuire a concesiunilor,
autoritățile contractante ar trebui să aibă 
și posibilitatea de a include în criteriile de 
atribuire caracteristici referitoare la 
condițiile de muncă. Cu toate acestea, dacă 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante utilizează criteriul ofertei celei 
mai avantajoase din punct de vedere 
economic, astfel de criterii pot fi legate 
doar de condițiile de lucru ale persoanelor 
care participă direct la procesul de 
producție sau la prestarea serviciului în 
cauză. Aceste caracteristici pot să vizeze 
doar protejarea sănătății, a condițiilor de 
încadrare în muncă și de muncă și 
respectarea convențiilor colective ale
personalului implicat în procesul de 
producție sau favorizarea integrării sociale 
a persoanelor defavorizate ori a membrilor 
grupurilor vulnerabile dintre persoanele 
desemnate să execute contractul, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
dizabilități. În acest caz, orice criteriu de 
atribuire care include aceste caracteristici 
trebuie, în orice caz, să rămână limitat la 
caracteristicile care au consecințe imediate 
asupra membrilor personalului în mediul 
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European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii și într-un mod 
care nu discriminează direct sau indirect 
operatorii economici din alte state membre 
sau din țări terțe care sunt parte la acord 
sau la acordurile de liber schimb la care 
Uniunea este de asemenea parte. Dacă 
utilizează criteriul ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, 
autoritățile și entitățile contractante trebuie 
să aibă, de asemenea, posibilitatea de a 
utiliza drept criteriu de atribuire 
organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
contractul de concesiune în cauză, 
deoarece acestea pot afecta calitatea 
executării contractului de concesiune și, 
prin urmare, valoarea economică a ofertei.

lor de lucru. Acestea ar trebui să se aplice 
în conformitate cu Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și 
într-un mod care nu discriminează direct 
sau indirect operatorii economici din alte 
state membre sau din țări terțe care sunt 
parte la acord sau la acordurile de liber 
schimb, pe baza respectării normelor 
OIM, la care Uniunea este parte. Dacă 
utilizează criteriul ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, 
autoritățile și entitățile contractante trebuie 
să aibă, de asemenea, posibilitatea de a 
utiliza drept criteriu de atribuire 
organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
contractul de concesiune în cauză, 
deoarece acestea pot afecta calitatea 
executării contractului de concesiune și, 
prin urmare, valoarea economică a ofertei.

Or. fr

Amendamentul 360
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Mijloacele electronice de informare 
și comunicare pot simplifica foarte mult 
publicarea contractelor și pot spori 
eficiența și transparența procedurilor de 
atribuire a concesiunilor. Acestea trebuie 
să devină mijloacele standard de 
comunicare și schimb de informații în 
cadrul procedurilor de atribuire a 
concesiunilor. Utilizarea mijloacelor 
electronice duce, totodată, și la economii 
de timp. Prin urmare, trebuie prevăzute 
reduceri ale perioadelor minime atunci 
când se utilizează mijloace electronice, cu 

eliminat
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condiția ca acestea să fie însă compatibile 
cu modalitățile de transmitere specifice
prevăzute la nivelul Uniunii. În plus, 
utilizarea unor mijloace electronice de 
informare și comunicare care includ 
funcții adecvate le poate permite 
autorităților și entităților contractante să 
prevină, să depisteze și să corecteze erorile 
care apar în cursul procedurilor de 
achiziție.

Or. en

Amendamentul 361
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante din state membre diferite pot 
fi interesate să coopereze și să atribuie în 
comun contracte de concesiuni publice 
pentru a exploata la maximum potențialul 
pieței interne în termeni de economii de 
scară și de împărțire a riscurilor și 
beneficiilor, în special pentru proiectele 
inovatoare care implică mai multe riscuri 
decât și-ar putea asuma în mod rezonabil 
o singură autoritate contractantă sau 
entitate contractantă. Prin urmare, 
trebuie prevăzute noi norme privind 
atribuirea comună a concesiunilor 
transfrontaliere, care să determine dreptul 
aplicabil, pentru a facilita atribuirea 
comună a concesiunilor publice 
transfrontaliere. În plus, autoritățile 
contractante și entitățile contractate din 
state membre diferite pot înființa entități 
juridice comune în temeiul dreptului 
național sau al dreptului Uniunii. Trebuie 
să se stabilească reguli specifice pentru 
această formă de atribuire comună a 

eliminat
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concesiunilor.

Or. en

Amendamentul 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Legile, reglementările și convențiile 
colective, atât cele de la nivel național, cât 
și cele de la nivelul Uniunii Europene, care 
sunt în vigoare în domeniul condițiilor de 
muncă și al securității muncii, trebuie să se 
aplice pe perioada de executare a unei 
concesiuni, cu condiția ca normele 
respective și aplicarea lor să fie conforme 
cu dreptul Uniunii Europene. În situațiile 
transfrontaliere, în care lucrătorii unui stat 
membru prestează servicii într-un alt stat 
membru în scopul executării unei 
concesiuni, Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 
prevede condițiile minime care trebuie 
respectate în țara gazdă în ceea ce privește 
lucrătorii detașați.

(32) Legile, reglementările și convențiile 
colective, atât cele de la nivel național, cât 
și cele de la nivelul Uniunii Europene, care 
sunt în vigoare în domeniul condițiilor de 
muncă și al securității muncii, trebuie să se 
aplice pe perioada de executare a unei 
concesiuni. În situațiile transfrontaliere, în 
care lucrătorii unui stat membru prestează 
servicii într-un alt stat membru în scopul 
executării unei concesiuni, se aplică legile, 
reglementările și convențiile colective din
țara gazdă.

Or. en

Amendamentul 363
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Nu trebuie să fie atribuite concesiuni 
operatorilor economici care au participat la 

(33) Nu trebuie să fie atribuite concesiuni 
operatorilor economici care au participat la 
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o organizație criminală sau care au fost 
găsiți vinovați de corupție, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
impozitelor și a contribuțiilor la 
asigurările sociale trebuie, de asemenea, 
să fie sancționată prin excluderea 
obligatorie la nivelul Uniunii. Mai mult,
autoritățile contractante și entitățile 
contractante trebuie să aibă posibilitatea 
de a exclude anumiți candidați sau ofertanți 
pentru încălcări grave ale dreptului Uniunii 
sau ale prevederilor dreptului național 
referitoare la protecția intereselor publice, 
compatibile cu tratatul, sau în situația în 
care operatorul economic a demonstrat 
deficiențe semnificative sau persistente în 
ceea ce privește executarea unei concesiuni 
sau a unor concesiuni anterioare de natură 
similară încheiate cu aceeași autoritate 
contractantă sau entitate contractantă.

o organizație criminală sau care au fost 
găsiți vinovați de corupție, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Mai mult,
concedenții ar trebui să aibă posibilitatea 
de a exclude anumiți candidați sau ofertanți 
pentru încălcări grave ale dreptului Uniunii 
sau ale prevederilor dreptului național 
referitoare la protecția intereselor publice, 
compatibile cu tratatul, sau în situația în 
care operatorul economic a demonstrat 
deficiențe semnificative sau persistente în 
ceea ce privește executarea unei concesiuni 
sau a unor concesiuni anterioare de natură 
similară încheiate cu același concedent sau 
în situația în care un operator economic, 
sau societatea sa mamă, are sediul într-o 
țară terță care, în ceea ce privește 
atribuirea contractelor de concesiune, 
aplică măsuri restrictive împotriva 
operatorilor economici cu sediul în 
Uniunea Europeană, în cazul în care 
aceste măsuri duc la discriminarea gravă 
și constantă a operatorilor economici cu 
sediul în Uniunea Europeană.     

Or. fr

Justificare

Aplicarea principiului reciprocității în contextul procedurii de atribuire a contractelor de 
concesiune. Un operator economic care participă la o procedură de atribuire a unei 
concesiuni într-un stat membru al UE poate fi eliminat din cadrul procedurii respective dacă 
are sediul într-o țară terță care aplică măsuri pentru a-și menține piața închisă pentru 
operatorii economici europeni în ceea ce privește atribuirea contractelor de concesiune.

Amendamentul 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Nu trebuie să fie atribuite concesiuni 
operatorilor economici care au participat la 

(33) Nu ar trebui să fie atribuite concesiuni 
operatorilor economici care au participat la 
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o organizație criminală sau care au fost 
găsiți vinovați de corupție, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
impozitelor și a contribuțiilor la asigurările 
sociale trebuie, de asemenea, să fie 
sancționată prin excluderea obligatorie la 
nivelul Uniunii. Mai mult, autoritățile 
contractante și entitățile contractante 
trebuie să aibă posibilitatea de a exclude 
anumiți candidați sau ofertanți pentru 
încălcări grave ale dreptului Uniunii sau 
ale prevederilor dreptului național 
referitoare la protecția intereselor publice, 
compatibile cu tratatul, sau în situația în 
care operatorul economic a demonstrat 
deficiențe semnificative sau persistente în 
ceea ce privește executarea unei concesiuni 
sau a unor concesiuni anterioare de natură 
similară încheiate cu aceeași autoritate 
contractantă sau entitate contractantă.

o organizație criminală sau care au fost 
găsiți vinovați de corupție, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii, de spălare de bani și de neplata 
impozitelor și a contribuțiilor la asigurările 
sociale. Mai mult, concedenții ar trebui să 
aibă posibilitatea de a exclude anumiți 
candidați sau ofertanți pentru încălcarea 
legislației în domeniul social, al muncii și 
al mediului, pentru încălcări grave ale 
dreptului Uniunii sau ale prevederilor 
dreptului național referitoare la protecția 
intereselor publice, compatibile cu tratatul, 
sau în situația în care operatorul economic 
a demonstrat deficiențe semnificative sau 
persistente în ceea ce privește executarea 
unei concesiuni sau a unor concesiuni 
anterioare de natură similară încheiate cu
același concedent.

Or. en

Amendamentul 365
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Nu trebuie să fie atribuite concesiuni 
operatorilor economici care au participat la 
o organizație criminală sau care au fost 
găsiți vinovați de corupție, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
impozitelor și a contribuțiilor la asigurările 
sociale trebuie, de asemenea, să fie 
sancționată prin excluderea obligatorie la 
nivelul Uniunii. Mai mult, autoritățile 
contractante și entitățile contractante 
trebuie să aibă posibilitatea de a exclude 
anumiți candidați sau ofertanți pentru 
încălcări grave ale dreptului Uniunii sau 

(33) Nu trebuie să fie atribuite concesiuni 
operatorilor economici care au participat la 
o organizație criminală sau care au fost 
găsiți vinovați de corupție, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
impozitelor și a contribuțiilor la asigurările 
sociale trebuie, de asemenea, să fie 
sancționată prin excluderea obligatorie la 
nivelul Uniunii. Mai mult, autoritățile 
contractante și entitățile contractante 
trebuie să aibă posibilitatea de a exclude 
anumiți candidați sau ofertanți pentru 
încălcări grave ale dreptului Uniunii sau 
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ale prevederilor dreptului național 
referitoare la protecția intereselor publice, 
compatibile cu tratatul, sau în situația în 
care operatorul economic a demonstrat 
deficiențe semnificative sau persistente în 
ceea ce privește executarea unei concesiuni 
sau a unor concesiuni anterioare de natură 
similară încheiate cu aceeași autoritate 
contractantă sau entitate contractantă.

ale prevederilor dreptului național 
referitoare la protecția intereselor publice, 
compatibile cu tratatul, dacă o asemenea 
încălcare a fost stabilită de o instanță sau 
în situația în care operatorul economic a 
demonstrat deficiențe semnificative sau 
persistente în ceea ce privește executarea 
unei concesiuni sau a unor concesiuni 
anterioare de natură similară.

Or. en

Amendamentul 366
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Este necesar să se precizeze condițiile 
în care modificarea unui contract de 
concesiune pe perioada derulării sale 
necesită o nouă procedură de atribuire, 
ținând cont de jurisprudența relevantă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene. Este 
necesară o nouă procedură de atribuire în 
cazul unor modificări semnificative ale 
concesiunii inițiale, care demonstrează 
intenția părților de a renegocia termeni sau 
condiții esențiale ale concesiunii 
respective. Acest lucru este valabil cu 
precădere în cazul în care condițiile 
modificate ar fi avut o influență asupra 
rezultatului procedurii, dacă ar fi făcut 
parte din procedura inițială. Extinderea 
excepțională și temporară a termenului 
concesiunii, vizând strict asigurarea 
continuității prestării serviciului până la 
acordarea unei noi concesiuni nu este 
considerată, în mod normal, o modificare 
semnificativă a concesiunii inițiale.

(34) Este necesar să se precizeze condițiile 
în care modificarea unui contract de 
concesiune pe perioada derulării sale 
necesită o nouă procedură de atribuire, 
ținând cont de jurisprudența relevantă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene. Orice 
concesiune în curs de desfășurare poate fi 
modificată printr-un act adițional care 
respectă dispozițiile din prezenta directivă. 
Este necesară, în schimb, o nouă procedură 
de atribuire în cazul unor modificări 
semnificative ale concesiunii inițiale, care 
demonstrează intenția părților de a 
renegocia termeni sau condiții esențiale ale 
concesiunii respective. Acest lucru este 
valabil cu precădere în cazul în care 
condițiile modificate ar fi avut o influență 
asupra rezultatului procedurii, dacă ar fi 
făcut parte din procedura inițială.
Extinderea excepțională și temporară a 
termenului concesiunii, vizând strict 
asigurarea continuității prestării serviciului 
până la acordarea unei noi concesiuni nu 
este considerată, în mod normal, o 
modificare semnificativă a concesiunii 
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inițiale.

Or. fr

Justificare

Clarificarea amendamentului 31 al raportorului privind cadrul juridic în care pot fi 
modificate contractele în curs de derulare (respectarea principiilor transparenței și 
nediscriminării).  

Amendamentul 367
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Este necesar să se precizeze condițiile 
în care modificarea unui contract de 
concesiune pe perioada derulării sale 
necesită o nouă procedură de atribuire, 
ținând cont de jurisprudența relevantă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene. Este 
necesară o nouă procedură de atribuire în 
cazul unor modificări semnificative ale 
concesiunii inițiale, care demonstrează 
intenția părților de a renegocia termeni sau 
condiții esențiale ale concesiunii 
respective. Acest lucru este valabil cu 
precădere în cazul în care condițiile 
modificate ar fi avut o influență asupra 
rezultatului procedurii, dacă ar fi făcut 
parte din procedura inițială. Extinderea 
excepțională și temporară a termenului 
concesiunii, vizând strict asigurarea 
continuității prestării serviciului până la 
acordarea unei noi concesiuni nu este 
considerată, în mod normal, o modificare 
semnificativă a concesiunii inițiale.

(34) Este necesar să se precizeze condițiile 
în care modificarea unui contract de 
concesiune pe perioada derulării sale 
necesită o nouă procedură de atribuire, 
ținând cont de jurisprudența relevantă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene. Orice 
concesiune în curs poate fi modificată 
printr-un act adițional. Este necesară, în 
schimb, o nouă procedură de atribuire în 
cazul unor modificări semnificative ale 
concesiunii inițiale, care demonstrează 
intenția părților de a renegocia termeni sau
condiții esențiale ale concesiunii 
respective.

Or. fr
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Amendamentul 368
Cristian Silviu Bușoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Este necesar să se precizeze condițiile 
în care modificarea unui contract de 
concesiune pe perioada derulării sale 
necesită o nouă procedură de atribuire, 
ținând cont de jurisprudența relevantă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene. Este 
necesară o nouă procedură de atribuire în 
cazul unor modificări semnificative ale 
concesiunii inițiale, care demonstrează 
intenția părților de a renegocia termeni sau 
condiții esențiale ale concesiunii 
respective. Acest lucru este valabil cu 
precădere în cazul în care condițiile 
modificate ar fi avut o influență asupra 
rezultatului procedurii, dacă ar fi făcut 
parte din procedura inițială. Extinderea 
excepțională și temporară a termenului 
concesiunii, vizând strict asigurarea 
continuității prestării serviciului până la 
acordarea unei noi concesiuni nu este 
considerată, în mod normal, o modificare 
semnificativă a concesiunii inițiale.

(34) Este necesar să se precizeze condițiile 
în care modificarea unui contract de 
concesiune pe perioada derulării sale 
necesită o nouă procedură de atribuire, 
ținând cont de jurisprudența relevantă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene. Orice 
concesiune în curs poate fi modificată 
printr-un act adițional. Este necesară, în 
schimb, o nouă procedură de atribuire în 
cazul unor modificări semnificative ale 
concesiunii inițiale, care demonstrează 
intenția părților de a renegocia termeni sau 
condiții esențiale ale concesiunii 
respective. Acest lucru este valabil cu 
precădere în cazul în care condițiile 
modificate ar fi avut o influență asupra 
rezultatului procedurii, dacă ar fi făcut 
parte din procedura inițială. Extinderea 
excepțională și temporară a termenului 
concesiunii, vizând strict asigurarea 
continuității prestării serviciului până la 
acordarea unei noi concesiuni nu este 
considerată, în mod normal, o modificare 
semnificativă a concesiunii inițiale. Cu 
toate acestea, în cazul în care un contract 
a ajuns la final, concedentul și 
concesionarul nu stabilesc prelungirea 
acestuia în scopul realizării unor investiții 
care nu sunt esențiale pentru executarea 
concesiunii și care ar avea loc numai în 
vederea extinderii duratei acesteia. 

Or. fr

Justificare

Alinierea textului la amendamentul privind articolul 42.
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Amendamentul 369
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Deoarece concesiunile sunt adesea 
contracte pe termen lung, în vederea 
stabilirii valorii acestora, datele 
cantitative relevante trebuie actualizate 
ori de câte ori este evaluată valoarea unei 
concesiuni. Astfel, abordarea juridică 
poate fi aliniată la realitatea economică și 
financiară a contractului de concesiune. 

Or. fr

Justificare

Coerență cu amendamentele la articole.

Amendamentul 370
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante se pot confrunta cu situații 
externe pe care nu le puteau prevedea 
atunci când au atribuit concesiunea. În 
acest caz, este necesar un anumit grad de 
flexibilitate pentru adaptarea concesiunii la 
circumstanțele respective fără a desfășura o 
nouă procedură de atribuire. Noțiunea de 
circumstanțe pe care o autoritate 
contractantă sau o entitate contractantă 
diligentă nu le-a putut prevedea se referă 
la situațiile care nu puteau fi anticipate în 
ciuda pregătirii cu o diligență rezonabilă 
a procedurii inițiale de către autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă, 

(35) Concedenții se pot confrunta cu 
situații externe pe care nu le puteau 
prevedea atunci când au atribuit 
concesiunea. În acest caz, este necesar un 
anumit grad de flexibilitate pentru 
adaptarea concesiunii la circumstanțele 
respective fără a desfășura o nouă 
procedură de atribuire.
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luând în considerare mijloacele 
disponibile, natura și caracteristicile 
proiectului concret, bunele practici în 
domeniul în cauză și necesitatea de a 
asigura o relație corespunzătoare între 
resursele cheltuite pentru pregătirea 
procedurii de atribuire și valoarea sa 
previzibilă. Acest lucru nu se aplică însă 
în cazul în care o modificare conduce la o 
transformare a naturii achiziției globale, 
de exemplu prin înlocuirea lucrărilor, a 
bunurilor sau a serviciilor care urmează 
să fie achiziționate cu altele diferite sau 
prin schimbarea fundamentală a tipului 
de achiziții, întrucât, în această situație, se 
poate presupune că există o influență 
asupra rezultatului.

Or. fr

Amendamentul 371
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În conformitate cu principiile egalității 
de tratament și transparenței, ofertantul 
câștigător nu trebuie înlocuit de un alt 
operator economic fără redeschiderea către 
concurență a concesiunii. Cu toate acestea, 
ofertantul câștigător care execută 
concesiunea poate suferi anumite 
modificări structurale pe parcursul 
executării concesiunii, cum ar fi 
reorganizări pur interne, concentrări și 
achiziții sau insolvență, sau poate fi 
înlocuit pe baza unei clauze contractuale 
cunoscute de toți ofertanții și care respectă 
principiul egalității de tratament și al 
transparenței. Aceste modificări structurale 
nu trebuie să necesite în mod automat noi 
proceduri de atribuire pentru toate 
contractele executate de întreprinderea 

(36) În conformitate cu principiile egalității 
de tratament și transparenței, ofertantul 
câștigător nu trebuie înlocuit de un alt 
operator economic fără redeschiderea către 
concurență a concesiunii. Cu toate acestea, 
ofertantul câștigător care execută 
concesiunea poate suferi anumite 
modificări structurale pe parcursul 
executării concesiunii, cum ar fi 
reorganizări pur interne, concentrări și 
achiziții sau insolvență, sau poate fi 
înlocuit pe baza unei clauze contractuale 
cunoscute de toți ofertanții și care respectă 
principiul egalității de tratament și al 
transparenței. Aceste modificări structurale 
nu ar trebui să necesite noi proceduri de 
atribuire pentru toate contractele executate 
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respectivă. de întreprinderea respectivă.

Or. en

Amendamentul 372
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În conformitate cu principiile egalității 
de tratament și transparenței, ofertantul 
câștigător nu trebuie înlocuit de un alt 
operator economic fără redeschiderea către 
concurență a concesiunii. Cu toate acestea, 
ofertantul câștigător care execută 
concesiunea poate suferi anumite 
modificări structurale pe parcursul 
executării concesiunii, cum ar fi 
reorganizări pur interne, concentrări și 
achiziții sau insolvență, sau poate fi 
înlocuit pe baza unei clauze contractuale 
cunoscute de toți ofertanții și care respectă 
principiul egalității de tratament și al 
transparenței. Aceste modificări structurale 
nu trebuie să necesite în mod automat noi 
proceduri de atribuire pentru toate 
contractele executate de întreprinderea 
respectivă.

(36) În conformitate cu principiile egalității 
de tratament și transparenței, ofertantul 
câștigător nu trebuie înlocuit de un alt 
operator economic fără redeschiderea către 
concurență a concesiunii. Cu toate acestea, 
ofertantul câștigător care execută 
concesiunea poate suferi anumite 
modificări structurale pe parcursul 
executării concesiunii sau poate fi înlocuit 
pe baza unei clauze contractuale cunoscute 
de toți ofertanții și care respectă principiul 
egalității de tratament și al transparenței.
Aceste modificări structurale nu trebuie să 
necesite în mod automat noi proceduri de 
atribuire pentru toate contractele executate 
de întreprinderea respectivă.

Or. fr

Amendamentul 373
Lara Comi

Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) În conformitate cu jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
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prezenta directivă se aplică concesiunilor 
atribuite după intrarea ei în vigoare.

Or. it

Amendamentul 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În vederea adaptării la evoluțiile 
rapide de ordin tehnic și economic, este 
necesar să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat cu privire la o serie 
de elemente neesențiale din prezenta 
directivă. De fapt, detaliile și 
caracteristicile tehnice ale dispozitivelor de 
recepție electronică trebuie actualizate în 
funcție de evoluția tehnologică și 
necesitățile administrative; totodată, 
Comisia trebuie abilitată să impună 
obligativitatea standardelor tehnice pentru 
comunicarea electronică pentru a asigura 
interoperabilitatea formatelor tehnice, a 
proceselor și a mesajelor transmise în 
cadrul procedurilor de atribuire a 
concesiunilor desfășurate prin mijloace 
electronice de comunicare, luând în 
considerare evoluțiile tehnologice și 
nevoile administrative. Mai mult, lista 
actelor legislative ale Uniunii care stabilesc 
metodologii comune pentru calcularea 
costurilor pe durata ciclului de viață trebuie 
adaptată rapid pentru a include măsurile 
adoptate la nivel sectorial. Pentru a 
răspunde acestor nevoi, Comisia trebuie 
împuternicită să actualizeze lista actelor 
legislative care includ metodologii de 
calculare a costurilor pe durata ciclului de 
viață (CCV).

(38) În vederea adaptării la evoluțiile 
rapide de ordin tehnic și economic, este 
necesar să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat cu privire la o serie 
de elemente neesențiale din prezenta 
directivă. De fapt, detaliile și 
caracteristicile tehnice ale dispozitivelor de 
recepție electronică trebuie actualizate în 
funcție de evoluția tehnologică și 
necesitățile administrative; totodată, 
Comisia trebuie abilitată să impună 
obligativitatea standardelor tehnice pentru 
comunicarea electronică, precum 
furnizarea unor reprezentări 
tridimensionale digitale în cazul ofertelor
pentru concesiuni de lucrări, pentru a 
asigura interoperabilitatea formatelor 
tehnice, a proceselor și a mesajelor 
transmise în cadrul procedurilor de 
atribuire a concesiunilor desfășurate prin 
mijloace electronice de comunicare, luând 
în considerare evoluțiile tehnologice și 
nevoile administrative. Mai mult, lista 
actelor legislative ale Uniunii care stabilesc 
metodologii comune pentru calcularea 
costurilor pe durata ciclului de viață trebuie 
adaptată rapid pentru a include măsurile 
adoptate la nivel sectorial. Pentru a 
răspunde acestor nevoi, Comisia trebuie 
împuternicită să actualizeze lista actelor 
legislative care includ metodologii de 
calculare a costurilor pe durata ciclului de 
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viață (CCV).

Or. en

Justificare

Reprezentările tridimensionale digitale sunt instrumente esențiale care permit autorităților 
contractante să îmbunătățească procesul decizional prin elaborarea, executarea și 
exploatarea concesiunilor de lucrări publice. Mai multe state membre solicită deja 
ofertanților să prezinte reprezentări tridimensionale digitale în format interoperabil.

Amendamentul 375
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a asigura protecția 
jurisdicțională adecvată a candidaților și 
a ofertanților în cadrul procedurilor de 
atribuire a concesiunilor, precum și 
pentru a asigura punerea în aplicare 
efectivă a normelor prevăzute în prezenta 
directivă și a principiilor Tratatului, este 
necesar ca și Directiva 89/665/CEE a 
Consiliului privind coordonarea actelor 
cu putere de lege și a actelor 
administrative privind aplicarea 
procedurilor care vizează căile de atac 
față de atribuirea contractelor de achiziții 
publice de produse și a contractelor 
publice de lucrări și Directiva 92/13/CEE 
a Consiliului privind coordonarea actelor 
cu putere de lege și actelor administrative 
referitoare la aplicarea normelor 
comunitare cu privire la procedurile de 
achiziții publice ale entităților care 
desfășoară activități în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor și 
telecomunicațiilor să se aplice în cazul 
concesiunilor de servicii și în cazul 
concesiunilor de lucrări atribuite atât de 
autorități contractante, cât și de entități 
contractante. Directivele 89/665/CEE și 

eliminat
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92/13/CEE trebuie, deci, modificate în 
consecință.

Or. en

Amendamentul 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a asigura protecția 
jurisdicțională adecvată a candidaților și 
a ofertanților în cadrul procedurilor de 
atribuire a concesiunilor, precum și 
pentru a asigura punerea în aplicare 
efectivă a normelor prevăzute în prezenta 
directivă și a principiilor Tratatului, este 
necesar ca și Directiva 89/665/CEE a 
Consiliului privind coordonarea actelor 
cu putere de lege și a actelor
administrative privind aplicarea 
procedurilor care vizează căile de atac 
față de atribuirea contractelor de achiziții 
publice de produse și a contractelor 
publice de lucrări și Directiva 92/13/CEE 
a Consiliului privind coordonarea actelor 
cu putere de lege și actelor administrative 
referitoare la aplicarea normelor 
comunitare cu privire la procedurile de 
achiziții publice ale entităților care 
desfășoară activități în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor și 
telecomunicațiilor să se aplice în cazul 
concesiunilor de servicii și în cazul 
concesiunilor de lucrări atribuite atât de 
autorități contractante, cât și de entități 
contractante. Directivele 89/665/CEE și 
92/13/CEE trebuie, deci, modificate în 
consecință.

eliminat

Or. de
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Justificare

Aplicarea Directivelor 89/665/CEE și 92/13/CE privind căile de atac nu ar fi proporțională 
pentru contracte așa de complexe precum concesiunile.    Orientările destinate statelor 
membre ar trebui să se bazeze pe jurisprudența Curții de Justiție, care, prin hotărârea sa în 
cauza C-324/98, a obligat statele membre numai să permită revizuirea caracterului imparțial 
al procedurilor de achiziții publice. 

Amendamentul 377
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a asigura protecția 
jurisdicțională adecvată a candidaților și 
a ofertanților în cadrul procedurilor de 
atribuire a concesiunilor, precum și 
pentru a asigura punerea în aplicare 
efectivă a normelor prevăzute în prezenta 
directivă și a principiilor Tratatului, este 
necesar ca și Directiva 89/665/CEE a 
Consiliului privind coordonarea actelor 
cu putere de lege și a actelor 
administrative privind aplicarea 
procedurilor care vizează căile de atac 
față de atribuirea contractelor de achiziții 
publice de produse și a contractelor 
publice de lucrări și Directiva 92/13/CEE 
a Consiliului privind coordonarea actelor 
cu putere de lege și actelor administrative 
referitoare la aplicarea normelor 
comunitare cu privire la procedurile de 
achiziții publice ale entităților care 
desfășoară activități în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor și 
telecomunicațiilor să se aplice în cazul 
concesiunilor de servicii și în cazul 
concesiunilor de lucrări atribuite atât de 
autorități contractante, cât și de entități 
contractante. Directivele 89/665/CEE și 
92/13/CEE trebuie, deci, modificate în 
consecință.

eliminat



PE496.581v01-00 122/179 AM\916800RO.doc

RO

Or. de

Amendamentul 378
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Legislația Uniunii în domeniul 
achizițiilor publice impune statelor 
membre să monitorizeze constant și 
sistematic implementarea și funcționarea 
acestor norme, pentru a asigura aplicarea 
eficientă și uniformă a dreptului Uniunii. 
Prin urmare, dacă statele membre 
desemnează o autoritate națională unică 
însărcinată cu monitorizarea, 
implementarea și controlul achizițiilor 
publice, autoritatea respectivă poate avea 
aceleași responsabilități și în ceea ce 
privește concesiunile. Un organism unic 
cu sarcini globale ar trebui să asigure o 
privire de ansamblu asupra principalelor 
dificultăți de implementare și să propună 
soluții adecvate pentru problemele 
structurale. Acest organism ar putea oferi, 
de asemenea, un feedback imediat privind 
funcționarea politicii și potențialele 
deficiențe ale legislației și practicii 
naționale, contribuind astfel la 
identificarea rapidă a soluțiilor și la 
îmbunătățirea procedurilor de atribuire a 
concesiunilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 379
Françoise Castex

Propunere de directivă
Considerentul 44 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Prezenta directivă nu aduce 
atingere competenței statelor membre de a 
atribui, defini și organiza realizarea unei 
misiuni de serviciu public în conformitate 
cu Protocolul nr. 26 la tratate privind 
sistemul de radiodifuziune publică în 
statele membre.  

Or. fr

Amendamentul 380
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Prezenta directivă instituie norme 
aplicabile procedurilor de achiziție utilizate 
de către autoritățile contractante și de către 
entitățile contractante în legătură cu 
concesiunile a căror valoare este estimată 
ca fiind cel puțin egală cu pragurile 
prevăzute la articolul 5.

(1) Prezenta directivă instituie norme 
aplicabile procedurilor de achiziție utilizate 
de către autoritățile contractante și de către 
entitățile contractante în legătură cu 
concesiunile a căror valoare este estimată 
ca fiind cel puțin egală cu pragurile 
prevăzute la articolul 5, de către unul 
dintre următorii actori.

(2) Prezenta directivă se aplică achizițiilor 
de lucrări sau de servicii, inclusiv de 
bunuri care sunt accesorii obiectului unei 
concesiuni, de la operatori economici 
aleși dintre una din categoriile 
următoare:
(a) autorități contractante, fie că lucrările 
sau serviciile, inclusiv bunurile aferente 
acestora, au scop public sau nu;

(a) autorități contractante;

(b) entități contractante, cu condiția ca 
lucrările sau serviciile, inclusiv bunurile 
aferente acestora, să fie destinate 
exercitării uneia dintre activitățile 
menționate în anexa III.

(b) entități contractante, cu condiția ca 
lucrările sau serviciile să fie destinate 
exercitării uneia dintre activitățile 
menționate în anexa III.
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Or. en

Amendamentul 381
Liisa Jaakonsaari

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă recunoaște 
principiul liberei administrări a 
autorităților și entităților contractante, în 
conformitate cu tratatele. Ele vor avea 
libertatea de a decide cel mai bun mod de 
a furniza, organiza și administra 
executarea lucrărilor și prestarea 
serviciilor de care sunt responsabile, în 
conformitate cu acordurile legislative și 
metodele pe care le consideră cele mai 
eficace pentru a asigura un nivel ridicat 
al calității, siguranței și accesibilității, 
egalitatea de tratament și promovarea 
accesului universal și a drepturilor 
utilizatorilor la serviciile publice.

Or. en

Amendamentul 382
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului autorităților publice de la orice
nivel de a decide dacă, în ce mod și în ce 
măsură doresc să exercite ele însele 
funcții publice. Autoritățile publice pot 
realiza sarcini de interes public utilizând 
propriile resurse, fără a fi obligate să 
apeleze la operatori economici externi. 
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Ele pot face acest lucru în cooperare cu 
alte autorități publice.

Or. fr

Amendamentul 383
Liisa Jaakonsaari

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Detaliile contractelor de concesiune, 
inclusiv cele referitoare la riscul 
operațional și eventualele plăți ale 
concedentului către operatorul economic 
sunt făcute publice și sunt supuse 
controlului.
De asemenea, orice modificare ulterioară 
a contractului este făcută publică.
Statele membre asigură publicarea unor 
evaluări periodice ale performanței 
concesiunilor.
Statele membre garantează că pentru 
contractele de concesionare a serviciilor 
publice se aplică aceleași cerințe de 
transparență și control public ca pentru 
serviciile prestate de autoritatea publică.

Or. en

Amendamentul 384
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autorități contractante, fie că lucrările 
sau serviciile, inclusiv bunurile aferente 

(a) autorități contractante;
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acestora, au scop public sau nu;

Or. it

Justificare

Amendamentul propus pleacă de la premiza că, având în vedere structura contractului de 
concesiune, prin care riscul operațional asociat unei lucrări sau unui serviciu este transferat 
concesionarului, este foarte improbabil ca autoritățile contractante să încheie contracte de 
concesiune pentru lucrări, servicii sau bunuri care nu sunt destinate satisfacerii, directe sau 
indirecte, a unui scop public (sau de interes general).

Amendamentul 385
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu se aplică în 
cazul în care o autoritate contractantă își 
exercită sarcinile de interes public 
utilizând propriile resurse sau în 
cooperare cu alte autorități publice. 

Or. de

Amendamentul 386
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu afectează 
condițiile de angajare, inclusiv legislația, 
normele și standardele definite de Uniune 
și la nivel național în domeniul social, al 
mediului, al sănătății și siguranței și al 
muncii, precum și convențiile colective 
aplicabile în cazul lucrărilor, serviciilor și 
bunurilor.
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Or. en

Amendamentul 387
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă stabilește regulile 
pentru atribuirea concesiunilor. Prin 
urmare, ambele directive privind 
achizițiile publice și procedurile de 
achiziții urmate de entitățile care își 
desfășoară activitatea în sectorul apei, al 
energiei, al transporturilor și al serviciilor 
poștale nu se aplică în cazul concesiunilor 
astfel cum sunt definite în prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aplicarea prezentei directive intră 
sub incidența articolelor 36, 51, 52, 62 și 
346 TFUE.

Or. en

Justificare

Acest amendament face parte dintr-un set menit să garanteze că prezenta directivă nu se 
suprapune cu domeniul de aplicare al Directivei privind coordonarea procedurilor privind 
atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de 
către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității (2009/81/CE), 
nici cu dispozițiile din tratat pe această temă.
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Amendamentul 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul procedurilor urmate de 
autoritățile contractante sau de entitățile 
contractante la care se face referire la 
articolul 1 alineatul (1) atunci când 
încheie contracte de concesiune se aplică 
exclusiv condițiile prevăzute în prezenta 
directivă. Dispozițiile din directiva privind 
achizițiile publice și din directiva privind 
procedurile de achiziții urmate de 
entitățile care își desfășoară activitatea în 
sectorul apei, al energiei, al 
transporturilor și al serviciilor poștale nu 
se aplică în cazul concesiunilor la care se 
face referire la alineatul (1), nici măcar 
într-o formă corespunzătoare. 

Or. de

Justificare

Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune ar trebui să conțină norme clare.   Nu 
ar trebui să se aplice în niciun fel dispozițiile din directiva privind achizițiile publice și din 
directiva privind procedurile de achiziții urmate de entitățile care își desfășoară activitatea în 
sectorul apei, al energiei, al transporturilor și al serviciilor poștale. 

Amendamentul 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu se aplică în 
cazul în care o autoritate contractantă își 
exercită sarcinile de interes public 
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utilizând propriile resurse sau în 
cooperare cu alte autorități publice. 

Or. de

Justificare

Formulare preluată din jurisprudența Curții de Justiție în cauzele C-324/07 (Coditel Brabant, 
punctele 48 și 49) și C-480/0 (Stadtreinigung Hamburg, punctul 45).  

Amendamentul 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului autorităților publice de la orice 
nivel de a decide dacă vor executa ele 
însele lucrări sau servicii publice, 
utilizând propriile resurse interne, fără a 
fi obligate să atribuie concesiuni unor 
operatori economici externi. Aceste 
sarcini pot fi îndeplinite în cooperare cu 
alte autorități publice contractante.

Or. en

Amendamentul 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu se aplică 
actelor sau contractelor prin care statul 
sau autoritatea ori entitatea publică 
contractantă acordă unui operator 
economic dreptul de a exploata anumite 
domenii sau resurse publice, în cazul în 
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care fie statul, fie autoritatea sau entitatea 
publică stabilește următoarele:
(a) condițiile generale privind 
desfășurarea unei activități economice, 
fără a deveni beneficiarul lucrărilor sau 
serviciilor specifice furnizate de 
operatorul economic sau
(b) termenii și condițiile de exploatare a 
anumitor domenii sau resurse publice, 
cum ar fi contractele de leasing de 
terenuri. În acest scop, nu este relevant 
faptul că, în vederea exploatării terenului 
sau domeniului public, ar putea fi 
realizate lucrări pentru îmbunătățirea sau 
pentru dotarea cu infrastructuri a acestui 
teren sau domeniu public, cu condiția ca 
activitatea economică desfășurată de 
operator să mențină un caracter prevalent 
privind executarea acestor lucrări.

Or. en

Justificare

Considerentul 6 din propunerea de directivă exclude din domeniul său de aplicare 
contractele încheiate între stat sau autorități publice și întreprinderi care permit acestora din 
urmă să desfășoare o activitate economică în anumite condiții reglementate sau le permite să 
utilizeze terenuri sau domenii publice. Această situație este tipică în multe porturi europene, 
în care statul este proprietarul terenului și al infrastructurii folosite de operatorii portuari, 
precum și în cazul concesiunilor maritime publice în scop turistic și recreativ.

Amendamentul 393
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă se aplică în cazul 
contractelor de concesiune atribuite după 
intrarea sa în vigoare.

Or. it
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Amendamentul 394
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu aduce atingere: 
(a) dreptul muncii, respectiv orice 
prevedere legală sau contractuală privind 
condițiile de angajare și de muncă, 
inclusiv sănătatea și securitatea la locul 
de muncă și relația dintre angajatori și 
lucrători, aplicată de statele membre în 
conformitate cu legislația națională care 
este în conformitate cu dreptul comunitar. 
De asemenea, prezenta directivă nu aduce 
atingere legislațiilor statelor membre din 
domeniul securității sociale; 
(b) exercitării drepturilor fundamentale 
recunoscute de statele membre și prin 
legislația comunitară. Aceasta nu aduce 
atingere nici dreptului de a negocia, de a 
încheia și de a pune în aplicare convenții 
colective și de a desfășura acțiuni 
sindicale în conformitate cu legislațiile și 
practicile naționale respectând legislația 
comunitară;
(c) libertatea statelor membre de a defini, 
în conformitate cu dreptul comunitar, 
ceea ce consideră servicii de interes 
economic general, modul în care aceste 
servicii ar trebui să fie organizate și 
finanțate, în conformitate cu normele 
referitoare la ajutoarele de stat, și ce 
obligații specifice ar trebui să se aplice în 
cazul acestora.

Or. de

Amendamentul 395
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Prezenta directivă nu se aplică și nici 
nu afectează în mod indirect serviciile de 
interes economic general, așa cum sunt 
definite de statele membre. Dispozițiile 
prezentei directive mențin în toate cazurile 
rolul serviciilor de interes economic 
general, în special pentru promovarea 
coeziunii sociale și teritoriale.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 14 și protocolul nr. 26 din TFUE, este esențială menținerea în 
totalitate a misiunilor de interes general, inclusiv a statutului juridic al furnizorilor (publici 
sau privați), a finanțării, obligațiilor și organizării lor. Serviciile de interes (economic) 
general ar trebui excluse în totalitate și nu ar trebui afectate în niciun fel de prezenta 
directivă.

Amendamentul 396
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Principiul liberei administrări a 

autorităților publice
Prezenta directivă recunoaște principiul 
liberei administrări a autorităților și 
entităților contractante, în conformitate 
cu tratatele. Ele vor avea libertatea de a 
decide cel mai bun mod de a furniza, 
organiza și administra executarea 
lucrărilor și prestarea serviciilor de care 
sunt responsabile, în conformitate cu 
acordurile legislative și metodele pe care 
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le consideră cele mai eficace pentru a 
asigura un nivel ridicat al calității, 
siguranței și accesibilității, egalitatea de 
tratament și promovarea accesului 
universal și a drepturilor utilizatorilor la 
serviciile publice.

Or. en

Amendamentul 397
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Principiul libertății administrative a 

autorităților publice
Prezenta directivă recunoaște principiul 
libertății administrative a autorităților 
contractante și a entităților contractante, 
în conformitate cu principiul 
subsidiarității consacrat în dreptul 
Uniunii și cu legislația națională în 
vigoare. Acestea au libertatea de a decide 
cu privire la metoda de administrare pe 
care doresc să o aleagă pentru a executa 
lucrări sau a furniza servicii sau dacă se 
vor executa lucrări sau se vor furniza 
servicii în sensul prezentei directivei în 
mod direct sau de către furnizori externi, 
în conformitate cu dispozițiile legale din 
statele membre respective.    

Or. de

Justificare

Se intenționează să se sublinieze faptul că directiva nu afectează aplicarea principiului 
libertății administrative a autorităților locale și nu prevede norme pentru statele membre sau 
pentru autoritățile acestora prin care să se stabilească dacă un serviciu trebuie furnizat de 
stat sau de furnizori externi. Acest principiu se aplică în special în cazurile sensibile legate de 
furnizarea serviciilor de interes general sau a celor de interes economic general.
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Amendamentul 398
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Principiul liberei administrări a 

autorităților publice
(1) Prezenta directivă recunoaște 
principiul liberei administrări a 
autorităților și entităților contractante, în 
conformitate cu tratatele UE. Ele vor avea 
libertatea de a decide cel mai bun mod de 
a furniza, organiza și administra 
executarea lucrărilor și prestarea 
serviciilor de care sunt responsabile, în 
conformitate cu acordurile legislative și 
metodele pe care le consideră cele mai 
eficace pentru a asigura un nivel ridicat 
al calității, siguranței și accesibilității, 
egalitatea de tratament și promovarea 
accesului universal și a drepturilor 
utilizatorilor la serviciile publice.
(2) Prezenta directivă nu afectează 
libertatea statelor membre de a defini, în 
conformitate cu legislația Uniunii, 
serviciile de interes economic general, 
felul în care ar trebui să fie organizate și 
finanțate aceste servicii în conformitate 
cu normele referitoare la ajutoarele de 
stat sau obligațiile specifice pe care 
trebuie să le îndeplinească acestea.

Or. en

Amendamentul 399
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Principiul libertății administrative a 

autorităților publice
Prezenta directivă recunoaște principiul 
libertății administrative a autorităților și 
entităților contractante, în conformitate 
cu legislația națională în vigoare. Acestea 
din urmă sunt libere să decidă cu privire 
la modul de gestionare pe care îl 
consideră cel mai adecvat pentru a 
executa lucrările și a furniza serviciile 
pentru care sunt responsabile, în 
conformitate cu regimul juridic și 
modalitățile pe care le consideră a fi cele 
mai eficace.
Conform articolului 14 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și 
Protocolului nr. 26 la acesta, prezenta 
directivă nu are nici obiectivul, nici 
efectul de a stabili o anumită formă 
juridică pentru autoritățile publice în 
cauză.

Or. fr

Amendamentul 400
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1b
Principiile transparenței din partea 

autorităților publice
Detaliile contractelor de concesiune, 
inclusiv cele referitoare la riscul 
operațional și eventualele plăți ale 
concedentului către operatorul economic 
sunt făcute publice și sunt supuse 
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controlului. 
De asemenea, orice modificare ulterioară 
a contractului este făcută publică.
Statele membre asigură publicarea unor 
evaluări periodice ale performanței 
concesiunilor.
Statele membre garantează că pentru 
contractele de concesionare a serviciilor 
publice se aplică aceleași cerințe de 
transparență și control public ca pentru 
serviciile prestate de autoritatea publică.

Or. en

Amendamentul 401
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1b
Principiile transparenței din partea 

autorităților publice
Detaliile contractelor de concesiune, 
inclusiv cele referitoare la riscul 
operațional și eventualele plăți ale 
concedentului către operatorul economic 
sunt făcute publice și sunt supuse 
controlului. 
De asemenea, orice modificare ulterioară 
a contractului este făcută publică.
Statele membre asigură publicarea unor 
evaluări periodice ale performanței 
concesiunilor.

Or. en

Amendamentul 402
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „concesiune de lucrări publice” 
înseamnă un contract cu titlu oneros 
încheiat în scris între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități contractante, care are ca obiect
executarea de lucrări și în care 
contraprestația pentru lucrări este 
reprezentată fie exclusiv de dreptul de a 
exploata lucrările care fac obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată.

(2) „concesiune de lucrări” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris
prin care una sau mai multe autorități 
contractante sau entități contractante 
încredințează executarea de lucrări unuia 
sau mai multor operatori economici și în 
care contraprestația pentru această 
delegare este reprezentată fie exclusiv de 
dreptul de a exploata lucrările care fac 
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoțit de o plată.

Or. en

Amendamentul 403
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „concesiune de lucrări publice” 
înseamnă un contract cu titlu oneros 
încheiat în scris între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități contractante, care are ca obiect
executarea de lucrări și în care 
contraprestația pentru lucrări este 
reprezentată fie exclusiv de dreptul de a 
exploata lucrările care fac obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată.

2. (a) „concesiune de lucrări” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris
prin care una sau mai multe autorități 
contractante sau entități contractante 
atribuie executarea de lucrări unuia sau 
mai multor operatori economici și în care 
contraprestația pentru această atribuire
este reprezentată fie exclusiv de dreptul de 
a exploata lucrările care fac obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată.

(b) „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
prin care una sau mai multe autorități 
contractante sau entități contractante 
atribuie gestionarea unui serviciu unuia 
sau mai multor operatori economici și în 
care contraprestația pentru această 
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atribuire este reprezentată fie exclusiv de 
dreptul de a exploata serviciile care fac 
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoțit de o plată.
Dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile menționate la acest alineat 
literele (a) și (b) implică transferul către 
concesionar al riscului economic 
semnificativ legat de exploatarea acestor 
lucrări sau servicii, definit ca fiind riscul 
de expunere la situațiile neprevăzute care 
pot apărea pe piață. Se presupune că 
concesionarul își asumă riscul de 
exploatare semnificativ atunci când, în 
condiții normale de exploatare, nu i se 
garantează amortizarea investițiilor 
efectuate și a costurilor suportate pentru 
exploatarea lucrărilor sau a serviciilor 
care fac obiectul concesiunii.

Or. fr

Justificare

Clarificarea amendamentului 44 al raportorului: concesiunile de lucrări și de servicii nu 
implică neapărat existența unei responsabilități a autorității sau a entității contractante 
inițiale (de exemplu, construirea și administrarea unei parcări auto). Clarificare a faptului că 
definiția „dreptului de a exploata lucrări sau servicii” se aplică atât în cazul concesiunilor de 
lucrări, cât și în cel al concesiunilor de servicii, nu numai în cel al concesiunilor de servicii.

Amendamentul 404
Liisa Jaakonsaari

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „concesiune de lucrări publice” 
înseamnă un contract cu titlu oneros 
încheiat în scris între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități contractante, care are ca obiect
executarea de lucrări și în care 
contraprestația pentru lucrări este 
reprezentată fie exclusiv de dreptul de a

(2) (a) o „concesiune de lucrări” înseamnă 
un contract cu titlu oneros încheiat în scris
prin care una sau mai multe autorități 
contractante sau entități contractante 
încredințează executarea de lucrări unuia 
sau mai multor operatori economici și în 
care contraprestația pentru această 
delegare este reprezentată fie exclusiv de 
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exploata lucrările care fac obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată.

dreptul de a exploata lucrările care fac 
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoțit de o plată.

(b) o „concesiune de servicii” înseamnă 
un contract cu titlu oneros încheiat în 
scris, prin care una sau mai multe 
autorități contractante sau entități 
contractante încredințează exploatarea 
unui serviciu pentru care sunt 
responsabile unuia sau mai multor 
operatori economici, și în care 
contraprestația pentru această delegare 
este reprezentată fie exclusiv de dreptul de 
a exploata serviciul care face obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată.
Dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile implică transferul către 
concesionar al riscului economic 
semnificativ legat de exploatarea acestor 
lucrări sau servicii, definit ca fiind riscul 
de expunere la situațiile neprevăzute care 
pot apărea pe piață și care cuprinde atât 
riscul de cerere, cât și de disponibilitate. 
Se presupune că concesionarul își asumă 
riscul de exploatare semnificativ atunci 
când, în condiții normale de exploatare și 
în conformitate cu clauzele contractului, 
nu i se garantează amortizarea 
investițiilor efectuate și a costurilor 
suportate pentru exploatarea lucrărilor 
sau a serviciilor care fac obiectul 
concesiunii.

Or. en

Amendamentul 405
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „concesiune de lucrări publice” 2. (a) „concesiune de lucrări” înseamnă un 
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înseamnă un contract cu titlu oneros 
încheiat în scris între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități contractante, care are ca obiect 
executarea de lucrări și în care 
contraprestația pentru lucrări este 
reprezentată fie exclusiv de dreptul de a 
exploata lucrările care fac obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată.

contract cu titlu oneros încheiat în scris, 
prin care una sau mai multe autorități 
contractante sau entități contractante 
atribuie executarea unor lucrări pentru 
care sunt responsabile unuia sau mai 
multor operatori economici, și în care 
contraprestația pentru această atribuire
este reprezentată fie exclusiv de dreptul de 
a exploata lucrările care fac obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată.

Or. fr

Justificare

Text adaptat la contextul concesiunilor.

Amendamentul 406
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris, 
prin care una sau mai multe autorități 
contractante sau entități contractante 
încredințează furnizarea unor servicii 
pentru care sunt responsabile unuia sau 
mai multor operatori economici, și în care 
contraprestația pentru această atribuire 
este reprezentată fie exclusiv de dreptul de 
a furniza serviciul care face obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată.
Dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile implică transferul către 
concesionar a unei părți importante din 
riscul economic legat de exploatarea 
acestor lucrări sau servicii, definit ca fiind 
riscul de expunere la situațiile 
neprevăzute care pot apărea pe piață, 
indiferent dacă riscurile respective sunt 
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legate de cerere sau de ofertă. Se 
presupune că concesionarul își asumă 
riscul de exploatare semnificativ atunci 
când, în condiții normale de exploatare, 
nu i se garantează amortizarea 
investițiilor efectuate și a costurilor 
suportate pentru exploatarea lucrărilor 
sau a serviciilor care fac obiectul 
concesiunii.

Or. fr

Justificare

Amendament de redactare și introducerea noțiunii de transfer al unei „părți importante” din 
risc, recunoscută la un nivel mai general decât „riscul semnificativ”.

Amendamentul 407
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) (a) o „concesiune de lucrări” 
înseamnă un contract cu titlu oneros 
încheiat în scris prin care una sau mai 
multe autorități contractante sau entități 
contractante încredințează executarea de 
lucrări unuia sau mai multor operatori 
economici și în care contraprestația 
pentru această delegare este reprezentată 
fie exclusiv de dreptul de a exploata 
lucrările care fac obiectul contractului, 
fie de acest drept însoțit de o plată.
(b) o „concesiune de servicii” înseamnă 
un contract cu titlu oneros încheiat în 
scris, prin care una sau mai multe 
autorități contractante sau entități 
contractante încredințează exploatarea 
unui serviciu pentru care sunt 
responsabile unuia sau mai multor 
operatori economici, și în care 
contraprestația pentru această delegare 
este reprezentată fie exclusiv de dreptul de 
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a exploata serviciul care face obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată.
Dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile implică transferul către 
concesionar al riscului economic 
semnificativ legat de exploatarea acestor 
lucrări sau servicii, definit ca fiind riscul 
de expunere la situațiile neprevăzute care 
pot apărea pe piață și care cuprinde atât 
riscul de cerere, cât și de disponibilitate. 
Se presupune că concesionarul își asumă 
riscul de exploatare semnificativ atunci 
când, în condiții normale de exploatare și 
în conformitate cu clauzele contractului, 
nu i se garantează amortizarea 
investițiilor efectuate și a costurilor 
suportate pentru exploatarea lucrărilor 
sau a serviciilor care fac obiectul 
concesiunii.

Or. en

Amendamentul 408
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „concesiune de servicii” înseamnă 
un contract cu titlu oneros încheiat în 
scris, prin care una sau mai multe 
autorități contractante sau entități 
contractante încredințează exploatarea 
unui serviciu pentru care sunt 
responsabile unuia sau mai multor 
operatori economici, și în care 
contraprestația pentru această delegare 
este reprezentată fie exclusiv de dreptul de 
a exploata serviciul care face obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată.
Dreptul de a exploata lucrările sau 
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serviciile implică transferul către 
concesionar al riscului economic 
semnificativ legat de exploatarea acestor 
lucrări sau servicii, definit ca fiind riscul 
de expunere la situațiile neprevăzute care 
pot apărea pe piață și care cuprinde atât 
riscul de cerere, cât și de disponibilitate. 
Se presupune că concesionarul își asumă 
riscul de exploatare semnificativ atunci 
când, în condiții normale de exploatare și 
în conformitate cu clauzele contractului, 
nu i se garantează amortizarea 
investițiilor efectuate și a costurilor 
suportate pentru exploatarea lucrărilor 
sau a serviciilor care fac obiectul 
concesiunii.

Or. en

Amendamentul 409
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „concesiune de lucrări” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
între unul sau mai mulți operatori 
economici și una sau mai multe entități 
contractante, care are ca obiect 
executarea de lucrări și în care 
contraprestația pentru lucrări este 
reprezentată fie exclusiv de dreptul de a 
exploata lucrările care fac obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată;

eliminat

Or. en

Amendamentul 410
Josef Weidenholzer
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „concesiune de lucrări” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
între unul sau mai mulți operatori 
economici și una sau mai multe entități 
contractante, care are ca obiect 
executarea de lucrări și în care 
contraprestația pentru lucrări este 
reprezentată fie exclusiv de dreptul de a 
exploata lucrările care fac obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată;

eliminat

Or. en

Amendamentul 411
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „executare de lucrări” înseamnă fie 
executarea, fie proiectarea și executarea 
unor lucrări legate de una dintre 
activitățile menționate în anexa I sau a 
unei lucrări, fie realizarea, prin orice 
mijloace, a unei lucrări corespunzătoare 
cerințelor specificate de o autoritate 
contractantă care exercită o influență 
decisivă asupra tipului de lucrare sau 
asupra proiectării acesteia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 412
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „executare de lucrări” înseamnă fie 
executarea, fie proiectarea și executarea
unor lucrări legate de una dintre activitățile 
menționate în anexa I sau a unei lucrări, fie 
realizarea, prin orice mijloace, a unei 
lucrări corespunzătoare cerințelor 
specificate de o autoritate contractantă
care exercită o influență decisivă asupra 
tipului de lucrare sau asupra proiectării 
acesteia.

(5) „executare de lucrări” înseamnă fie 
executarea, fie proiectarea și executarea 
unor lucrări legate de una dintre activitățile 
menționate în anexa I sau a unei lucrări, fie 
realizarea, prin orice mijloace, a unei 
lucrări corespunzătoare cerințelor 
specificate de concedentul care exercită o 
influență decisivă asupra tipului de lucrare 
sau asupra proiectării acesteia.

Or. en

Amendamentul 413
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
între unul sau mai mulți operatori 
economici și una sau mai multe autorități 
contractante, care are ca obiect prestarea 
de servicii, altele decât cele menționate la 
punctele 2 și 4, în care contraprestația 
pentru serviciile care urmează să fie 
prestate este reprezentată fie exclusiv de 
dreptul de a exploata serviciile care fac 
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoțit de o plată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 414
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris
între unul sau mai mulți operatori 
economici și una sau mai multe autorități 
contractante, care are ca obiect prestarea 
de servicii, altele decât cele menționate la 
punctele 2 și 4, în care contraprestația 
pentru serviciile care urmează să fie 
prestate este reprezentată fie exclusiv de 
dreptul de a exploata serviciile care fac
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoțit de o plată.

(7) „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris, 
prin care una sau mai multe autorități 
contractante sau entități contractante 
încredințează exploatarea unui serviciu 
pentru care sunt responsabile unuia sau 
mai multor operatori economici, și în care 
contraprestația pentru această delegare
este reprezentată fie exclusiv de dreptul de 
a exploata serviciul care face obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile, permisele 
sau licențele prin care statul sau o 
autoritate publică stabilește condițiile 
pentru exercitarea unei activități 
economice, care au ca obiect dreptul de a 
oferi servicii sociale și/sau dreptul de a 
încheia acorduri prin care concedentul 
acordă unui operator economic dreptul de 
a exploata anumite domenii sau resurse 
publice sau acordă drepturi de trecere nu 
ar trebui considerate concesiuni, în 
măsura în care stabilesc numai condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
ca autoritatea publică să devină 
beneficiarul lucrărilor sau al serviciilor 
specifice furnizate de partenerul 
contractant.

Or. en

Justificare

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 
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directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Amendamentul 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
între unul sau mai mulți operatori 
economici și una sau mai multe autorități 
contractante, care are ca obiect prestarea de 
servicii, altele decât cele menționate la 
punctele 2 și 4, în care contraprestația 
pentru serviciile care urmează să fie 
prestate este reprezentată fie exclusiv de 
dreptul de a exploata serviciile care fac 
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoțit de o plată.

7. „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
între unul sau mai mulți operatori 
economici și una sau mai multe autorități 
contractante, care are ca obiect prestarea de 
servicii, altele decât cele menționate la 
punctele 2 și 4, în care contraprestația 
pentru serviciile care urmează să fie 
prestate este reprezentată fie exclusiv de 
dreptul de a exploata serviciile care fac 
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoțit de o plată. Procedurile din statele 
membre care se bazează pe principiul 
conform căruia toți furnizorii de servicii 
care pot îndeplini condițiile stabilite în 
prealabil prin lege sunt autorizați să 
furnizeze serviciul respectiv nu reprezintă 
concesiuni de servicii, în măsura în care 
respectă principiul general al egalității de 
tratament, al transparenței și al 
nediscriminării.     

Or. de

Justificare

Clarificarea conceptului de concesiune de servicii. În vederea asigurării certitudinii juridice, 
ar trebui să se clarifice faptul că procedurile bazate pe un acces general și nediscriminatoriu 
la piață și deschise pentru toți furnizorii de servicii care îndeplinesc condițiile stabilite în 
prealabil prin lege nu reprezintă concesiuni de servicii, indiferent dacă se acordă o aprobare 
sub forma unei autorizații, a  unei licențe sau a unui acord.

Amendamentul 416
Peter Simon
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
între unul sau mai mulți operatori 
economici și una sau mai multe autorități 
contractante, care are ca obiect prestarea de 
servicii, altele decât cele menționate la 
punctele 2 și 4, în care contraprestația 
pentru serviciile care urmează să fie 
prestate este reprezentată fie exclusiv de 
dreptul de a exploata serviciile care fac 
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoțit de o plată.

7. „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
între unul sau mai mulți operatori 
economici și una sau mai multe autorități 
contractante, care are ca obiect prestarea de 
servicii, altele decât cele menționate la 
punctele 2 și 4, în care contraprestația 
pentru serviciile care urmează să fie 
prestate este reprezentată fie exclusiv de 
dreptul de a exploata serviciile care fac 
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoțit de o plată, cu excepția autorizațiilor 
simple, în special a acelora privind  
utilizarea unui bun public sau a unui 
domeniu public.

Or. de

Justificare

Se clarifică faptul că autorizațiile simple precum dreptul de utilizare a drumurilor nu fac 
obiectul directivei.

Amendamentul 417
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris
între unul sau mai mulți operatori 
economici și una sau mai multe autorități 
contractante, care are ca obiect prestarea 
de servicii, altele decât cele menționate la 
punctele 2 și 4, în care contraprestația 
pentru serviciile care urmează să fie 
prestate este reprezentată fie exclusiv de 

7. „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris, 
prin care una sau mai multe autorități 
contractante sau entități contractante 
încredințează furnizarea unor servicii 
pentru care sunt responsabile unuia sau 
mai multor operatori economici, și în care 
contraprestația pentru această atribuire,
care reprezintă un act de mandatare, este 
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dreptul de a exploata serviciile care fac
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoțit de o plată.

reprezentată fie exclusiv de dreptul de a
furniza serviciul care face obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată. Dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile implică transferul către 
concesionar al riscului economic 
semnificativ legat de exploatarea acestor 
lucrări sau servicii, definit ca fiind riscul 
de expunere la situațiile neprevăzute care 
pot apărea pe piață. Se presupune că 
concesionarul își asumă riscul de 
exploatare semnificativ atunci când, în 
condiții normale de exploatare, nu i se 
garantează amortizarea investițiilor 
efectuate și a costurilor suportate pentru 
exploatarea lucrărilor sau a serviciilor 
care fac obiectul concesiunii.

Or. fr

Amendamentul 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
între unul sau mai mulți operatori 
economici și una sau mai multe autorități 
contractante sau entități contractante, 
care are ca obiect prestarea de servicii, 
altele decât cele menționate la punctele 2 
și 4, în care contraprestația pentru 
serviciile care urmează să fie prestate este 
reprezentată fie exclusiv de dreptul de a 
exploata serviciile care fac obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată; Procedurile din statele membre 
care se bazează pe principiul conform 
căruia toți furnizorii de servicii care pot 
îndeplini condițiile stabilite în prealabil 
prin lege, indiferent de forma lor juridică, 
sunt autorizați să furnizeze serviciul 
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respectiv nu reprezintă concesiuni de 
servicii, în măsura în care respectă 
principiul general al egalității de 
tratament, al transparenței și al 
nediscriminării.      

Or. de

Justificare

Directiva ar trebui să clarifice faptul că toți furnizorii potențiali de servicii au un drept 
general de a fi autorizați să furnizeze un serviciu și că nu fac obiectul directivei. 

Amendamentul 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
între unul sau mai mulți operatori 
economici și una sau mai multe autorități 
contractante sau entități contractante, 
care are ca obiect prestarea de servicii, 
altele decât cele menționate la punctele 2 
și 4, în care contraprestația pentru 
serviciile care urmează să fie prestate este 
reprezentată fie exclusiv de dreptul de a 
exploata serviciile care fac obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată; autorizațiile sau simplele autorizații 
de utilizare a unui bun public sau a unui 
domeniu public nu reprezintă concesiuni 
de servicii în sensul prezentei directive.

Or. de

Justificare

Clarificare a faptului că domeniul de aplicare al directivei nu include anumite domenii 
precum drepturile de utilizare a drumurilor, care se referă numai la autorizații publice și nu 
constituie o achiziție publică. 
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Amendamentul 420
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „operator economic” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică sau entitate 
publică sau grup de astfel de persoane 
și/sau entități care oferă executarea de 
lucrări și/sau o lucrare, bunuri sau servicii 
pe piață.

(10) „operator economic” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică sau entitate 
publică sau grup de astfel de persoane 
și/sau entități, inclusiv consorțiile de 
întreprinderi, care oferă executarea de 
lucrări și/sau o lucrare, bunuri sau servicii 
pe piață.

Or. it

Amendamentul 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „mijloace electronice” înseamnă 
utilizarea de echipamente electronice de 
procesare (inclusiv compresie digitală) și 
stocare a datelor care sunt difuzate, 
transmise și recepționate prin cablu, prin 
radio, prin mijloace optice sau prin alte 
mijloace electromagnetice.

(12) „mijloace electronice” înseamnă 
echipamente electronice de procesare 
(inclusiv compresie digitală) și stocare a 
datelor care sunt difuzate, transmise și 
recepționate prin cablu, radio, mijloace 
optice sau prin alte mijloace 
electromagnetice; în cazul unei concesiuni 
de lucrări, „mijloace electronice” se 
referă, de asemenea, la utilizarea 
reprezentărilor tridimensionale în format 
interoperabil privind proiectarea, execuția 
și exploatarea clădirii sau infrastructurii;

Or. en

Justificare

Acesta este un instrument esențial care permite autorităților contractante să îmbunătățească 
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rentabilitatea și eficiența procesului decizional. Această măsură va economisi fonduri 
publice, prin faptul că va asigura evaluarea proiectelor alternative prin compararea cu 
ușurință și, în special, prin faptul că economiile legate de energie și alte economii legate de 
ciclul de viață sunt calculate și comparate în mod adecvat.

Amendamentul 422
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „documentele concesiunii” înseamnă 
toate documentele prezentate de autoritatea 
contractantă sau de entitatea contractantă 
sau la care aceasta face trimitere pentru a 
descrie sau a determina elementele
achiziției sau ale procedurii, inclusiv 
anunțul de participare, specificațiile 
tehnice, condițiile propuse ale 
contractului, formatele pentru 
prezentarea documentelor de către 
candidați și ofertanți, informațiile privind 
obligațiile general aplicabile și orice alte 
documente adiționale.

(13) „documentele concesiunii” înseamnă 
toate documentele prezentate de autoritatea 
contractantă sau de entitatea contractantă 
sau la care aceasta face trimitere pentru a 
descrie sau a determina elementele
contractului de concesiune.

Or. en

Amendamentul 423
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. „proces de producție sustenabil din 
punct de vedere social” înseamnă că un 
contract de concesiune este executat în 
conformitate cu legile, normele și 
standardele în materie de sănătate și 
siguranță, precum și cu dreptul în 
domeniul social și cu dreptul muncii, în 
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special în ceea ce privește egalitatea de 
tratament la locul de muncă. Principiul 
egalității de tratament la locul de muncă 
se referă la respectarea condițiilor 
relevante de încadrare în muncă, inclusiv
a legilor, normelor și standardelor în 
materie de sănătate și siguranță, precum 
și a dreptului în domeniul social și a 
dreptului muncii, conform prevederilor 
din legislația Uniunii, din legislația 
națională și din acordurile colective 
aplicabile în locul unde se execută 
lucrările sau se furnizează serviciile sau 
bunurile;  

Or. fr

Amendamentul 424
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „ciclu de viață” înseamnă toate 
stadiile consecutive și/sau interconectate, 
inclusiv producția, transportul, utilizarea 
și întreținerea, ale existenței unui produs 
sau a unor lucrări sau servicii, de la 
achiziția materiilor prime sau generarea 
resurselor până la eliminare, curățarea 
amplasamentului și finalizare;

(14) „caracteristicile ciclului de viață” 
privesc orice parte a ciclului de viață al 
unui produs sau al unei lucrări sau 
prestarea unui serviciu. Caracteristicile 
ciclului de viață sunt înglobate în produs 
ca rezultat al alegerilor efectuate în 
procesul de producție sau al altor etape de 
neutilizare din ciclul de viață al 
produsului, chiar dacă astfel de 
caracteristici nu sunt evidente în calitățile 
fizice sau funcționale ale lucrării sau ale 
serviciului respectiv. Caracteristicile 
ciclului de viață legate de procesele de 
producție cuprind respectarea dispozițiilor 
legislative din domeniul social, al 
mediului, al sănătății și siguranței și al 
muncii, așa cum sunt definite în legislația 
internațională, a Uniunii Europene și cea 
națională și, după caz, în convențiile 
colective aplicabile în locul în care 
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lucrarea sau serviciul este executat/ă.

Or. en

Amendamentul 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „ciclu de viață” înseamnă toate stadiile 
consecutive și/sau interconectate, inclusiv 
producția, transportul, utilizarea și 
întreținerea, ale existenței unui produs sau 
a unor lucrări sau servicii, de la achiziția 
materiilor prime sau generarea resurselor 
până la eliminare, curățarea 
amplasamentului și finalizare;

14. „ciclu de viață” înseamnă toate stadiile 
consecutive și/sau interconectate, inclusiv 
producția, transportul, utilizarea și 
întreținerea, ale existenței unui produs sau 
a unor lucrări sau servicii, de la achiziția 
materiilor prime sau generarea resurselor 
până la eliminare și curățarea 
amplasamentului;

Or. de

Justificare

Noțiunea de „finalizare” nu este clară. Ar trebui, prin urmare, eliminată.

Amendamentul 426
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „ciclu de viață” înseamnă toate stadiile 
consecutive și/sau interconectate, inclusiv 
producția, transportul, utilizarea și 
întreținerea, ale existenței unui produs sau 
a unor lucrări sau servicii, de la achiziția 
materiilor prime sau generarea resurselor 
până la eliminare, curățarea 
amplasamentului și finalizare;

14. „ciclul de viață” și „procesul de 
producție sustenabil din punct de vedere 
social” ar trebui să identifice oferta cea 
mai avantajoasă din punct de vedere 
economic, ținând seama de aspectele 
sociale și de mediu provenind din toate 
stadiile consecutive și/sau interconectate, 
inclusiv producția, transportul, utilizarea și 
întreținerea, ale existenței unui produs sau 
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a unor lucrări sau servicii, de la achiziția 
materiilor prime sau generarea resurselor 
până la eliminare, curățarea 
amplasamentului și finalizare. Autoritățile 
și entitățile contractante pot, de asemenea, 
utiliza specificațiile tehnice sau criteriile 
de atribuire pentru a reduce la minimum 
impactul social sau de mediu negativ și 
pentru a crește la maximum impactul 
social sau de mediu pozitiv pentru a 
obține rezultatul cel mai rentabil.  

Or. fr

Amendamentul 427
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) „titlu oneros”: se poate vorbi despre 
un contract cu titlu oneros atunci când 
îndeplinirea unor obligații reciproc 
constrângătoare, prin care executarea 
acestor lucrări sau servicii este supusă 
unor cerințe specifice stabilite de 
autoritatea sau entitatea contractantă, 
poate fi solicitată în instanță.

Or. en

Amendamentul 428
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul de a exploata lucrări sau servicii, 
astfel cum este prevăzut la punctele 2, 4 și 
7 de la primul alineat implică transferul 

Dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile implică transferul către 
concesionar al riscului economic legat de 
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către concesionar al riscului operațional 
semnificativ. Se presupune că 
concesionarul își asumă riscul operațional
semnificativ atunci când nu i se garantează 
recuperarea investițiilor efectuate sau a 
costurilor suportate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul
concesiunii.

exploatarea acestor lucrări sau servicii, 
definit ca fiind riscul de expunere la 
situațiile neprevăzute care pot apărea pe 
piață. Se presupune că concesionarul își 
asumă riscul operațional atunci când, în 
condiții normale de exploatare, nu i se 
garantează recuperarea investițiilor 
efectuate sau a costurilor suportate pentru 
exploatarea lucrărilor sau a serviciilor care 
fac obiectul concesiunii; totuși în cazul în 
care riscul operațional pentru anumite 
piețe este limitat de la început, dar acest 
risc limitat este integral transferat 
concesionarului, contractul poate fi 
considerat, în aceste condiții, o 
concesionare.

Or. en

Amendamentul 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul de a exploata lucrări sau servicii, 
astfel cum este prevăzut la punctele 2, 4 și 
7 de la primul alineat implică transferul 
către concesionar al riscului operațional 
semnificativ. Se presupune că 
concesionarul își asumă riscul operațional 
semnificativ atunci când nu i se garantează 
recuperarea investițiilor efectuate sau a 
costurilor suportate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul 
concesiunii.

Dreptul de a exploata lucrări sau servicii, 
astfel cum este prevăzut la punctele 2, 4 și 
7 de la primul alineat necesită transferul 
către concesionar al riscului operațional 
semnificativ. Se presupune că 
concesionarul își asumă riscul operațional 
semnificativ atunci când nu i se garantează 
recuperarea investițiilor efectuate sau a 
costurilor suportate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul 
concesiunii. În cazul în care concesiunea 
este într-un sector de activitate supus 
unor norme sau reglementări care 
limitează riscul financiar implicat în 
exploatarea concesionării, totuși se 
presupune că concesionarul își asumă 
riscul operațional semnificativ și își 
asumă în totalitate sau cel puțin în mare 
parte riscul operațional asumat de 
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autoritatea contractantă, chiar dacă acest 
risc este de la început foarte limitat 
datorită normelor detaliate din dreptul 
public de reglementare a serviciului.

Or. en

Justificare

Definiția transferului riscului substanțial ar trebui să reflecte în mod explicit jurisprudența 
CJUE (C-206/08 și C-274/09) prin care o concesiune poate fi atribuită chiar dacă valoarea 
riscului real transferat este limitată prin lege.

Amendamentul 430
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul de a exploata lucrări sau servicii, 
astfel cum este prevăzut la punctele 2, 4 și 
7 de la primul alineat implică transferul 
către concesionar al riscului operațional 
semnificativ. Se presupune că 
concesionarul își asumă riscul operațional 
semnificativ atunci când nu i se garantează 
recuperarea investițiilor efectuate sau a 
costurilor suportate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul 
concesiunii.

Dreptul de a exploata lucrări sau servicii, 
astfel cum este prevăzut la punctele 2, 4 și 
7 de la primul alineat implică transferul 
către concesionar al riscului operațional 
semnificativ. Se presupune că 
concesionarul își asumă riscul operațional 
semnificativ atunci când nu i se garantează 
recuperarea investițiilor efectuate sau a 
costurilor suportate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul 
concesiunii; un risc operațional care este 
limitat de la început nu are niciun efect 
asupra acestui principiu.

Or. de

Justificare

Clarificare având în vedere jurisprudența CEJ în cauza WAZV Gotha (C-206/08), conform 
căreia poate fi vorba de concesiuni și în cazul în care riscul asumat de operator este limitat 
de la început în temeiul normelor de drept public. 



PE496.581v01-00 158/179 AM\916800RO.doc

RO

Amendamentul 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul de a exploata lucrări sau servicii, 
astfel cum este prevăzut la punctele 2, 4 și 
7 de la primul alineat implică transferul 
către concesionar al riscului operațional 
semnificativ. Se presupune că 
concesionarul își asumă riscul operațional 
semnificativ atunci când nu i se garantează 
recuperarea investițiilor efectuate sau a 
costurilor suportate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul 
concesiunii.

Atribuirea unei concesiuni implică 
transferul către concesionar al riscului 
operațional semnificativ. Se presupune că 
concesionarul își asumă riscul operațional 
semnificativ atunci când nu i se garantează 
recuperarea investițiilor efectuate sau a 
costurilor suportate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul 
concesiunii.

Or. pl

Justificare

Se propune această modificare deoarece „dreptul de a exploata” reprezintă doar forma de 
contraprestație în cazul unei concesiuni.  

Amendamentul 432
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Riscul economic poate consta în: eliminat
(a) riscul legat de utilizarea lucrărilor sau 
de cererea pentru prestarea serviciului; 
sau
(b) riscul legat de disponibilitatea 
infrastructurii furnizate de concesionar 
sau utilizate pentru prestarea de servicii 
către utilizatori.

Or. en
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Amendamentul 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Riscul economic poate consta în: eliminat
(a) riscul legat de utilizarea lucrărilor sau 
de cererea pentru prestarea serviciului; 
sau
(b) riscul legat de disponibilitatea 
infrastructurii furnizate de concesionar 
sau utilizate pentru prestarea de servicii 
către utilizatori.

Or. de

Justificare

Conceptul de „risc economic” ar trebui înlocuit prin risc operațional pentru asigurarea 
coerenței. Acesta este definit mai exact la considerentul (8a) (nou).  

Amendamentul 434
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Riscul economic poate consta în: Riscul operațional poate consta în:

Or. fi

Amendamentul 435
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) riscul legat de disponibilitatea (b) riscul legat de disponibilitatea 
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infrastructurii furnizate de concesionar sau 
utilizate pentru prestarea de servicii către 
utilizatori.

infrastructurii furnizate de concesionar sau 
utilizate pentru prestarea de servicii către 
utilizatori, inclusiv autoritățile de 
contractare.

Or. it

Amendamentul 436
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea stabilirii riscului operațional 
semnificativ trebuie să se țină seama de 
criteriile Eurostat necesare pentru a 
stabili dacă investiția trebuie inclusă în 
bugetul administrației publice sau al 
operatorului privat astfel încât să fie 
declanșată procedura deficitului excesiv.  

Or. it

Amendamentul 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dreptul de a exploata lucrări sau 
servicii, astfel cum este prevăzut la 
punctele 2, 4 și 7 de la primul alineat 
implică transferul riscului operațional 
către concesionar. Se presupune că 
concesionarul își asumă riscul 
operațional atunci când nu i se 
garantează recuperarea investițiilor 
efectuate sau a costurilor suportate pentru 
exploatarea lucrărilor sau a serviciilor 
care fac obiectul concesiunii. Acest lucru 



AM\916800RO.doc 161/179 PE496.581v01-00

RO

este valabil și în cazul în care riscul 
operațional este limitat de la început.

Or. de

Justificare

Conform jurisprudenței CEJ în cauza WAZV Gotha (C-206/08), trebuie să existe posibilitatea 
să se presteze servicii în numele unei autorități contractante printr-o concesiune. Acest lucru 
este valabil și în cazul în care riscul asociat utilizării este limitat în temeiul normelor 
aplicabile în acest sector.  Acest lucru este valabil și în cazul piețelor în cazul în care riscul 
asumat de operator este limitat de la început în temeiul normelor de drept public. 

Amendamentul 438
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile acordate printr-o procedură în 
care s-a asigurat o publicitate adecvată și 
în care acordarea drepturilor respective s-
a bazat pe criterii obiective nu constituie 
„drepturi speciale sau exclusive ” în 
sensul prezentei directive. O astfel de 
procedură include:

eliminat

(a) proceduri de achiziții publice cu 
invitație prealabilă la procedura 
competitivă de ofertare, prevăzute în 
Directiva [2004/18/CE sau 2004/17/CE] 
sau în prezenta directivă;
(b) proceduri prevăzute de alte acte 
legislative ale Uniunii enumerate în 
anexa XI, prin care se asigură un nivel 
adecvat de transparență prealabilă pentru 
acordarea de autorizații pe baza unor 
criterii obiective.

Or. en
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Amendamentul 439
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) procedurile în temeiul actelor 
legislative ale statelor membre care 
respectă principiile din Tratat în privința 
egalității de tratament, transparenței, 
proporționalității și recunoașterii 
reciproce.

Or. it

Amendamentul 440
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 46 
pentru a modifica lista actelor legislative 
ale Uniunii stabilită în anexa XI dacă, în 
urma adoptării de noi acte legislative ale 
Uniunii sau a abrogării unor acte 
legislative ale Uniunii, se impune o astfel 
de modificare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 441
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Praguri
(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu 5 000 000 EUR:
(a) concesiuni încheiate de entități 
contractante în vederea exercitării uneia 
dintre activitățile menționate în anexa III;
(b) concesiuni încheiate de autorități 
contractante.
(2) Concesiunile de servicii a căror 
valoare este cel puțin egală cu 
2 500 000 EUR, dar mai mică de 
5 000 000 EUR, altele decât serviciile 
sociale sau alte servicii specifice, fac 
obiectul obligației de a publica un anunț 
de atribuire a concesiunii, în conformitate 
cu articolele 27 și 28.

Or. en

Amendamentul 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu 5 000 000 EUR:

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu:

Or. en

Amendamentul 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu 5 000 000 EUR:

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu 10 000 000 EUR:

Or. de

Justificare

Pragul trebuie să fie suficient pentru a asigura proporționalitatea sarcinii administrative, 
având în vedere duratele lungi ale concesiunilor. Un prag de numai 5 milioane ar însemna o 
sarcină administrativă semnificativă mai ales pentru contractanții mici. 

Amendamentul 444
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu 5 000 000 EUR:

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu 10 000 000 EUR:

Or. fr

Amendamentul 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) concesiuni încheiate de entități 
contractante în vederea exercitării uneia 
dintre activitățile menționate în anexa III;

(a) 5 000 000 EUR, în cazul în care 
durata concesiunii nu depășește cinci ani;

Or. en
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Amendamentul 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) concesiuni încheiate de entități 
contractante în vederea exercitării uneia 
dintre activitățile menționate în anexa III;

(a) concesiuni încheiate de entități 
contractante în vederea exercitării uneia 
dintre activitățile menționate în anexa III și 
legate de o rețea sau de o zonă delimitată 
din punct de vedere geografic cu cel puțin 
100 000 de clienți conectați sau cu cel 
puțin 100 000 de locuitori;

Or. de

Justificare

Adaptare la cifrele menționate la articolul 26 alineatul (4) din Directiva 96/92/CE privind 
normele comune pentru piața internă de energie electrică. 

Amendamentul 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concesiuni încheiate de autorități 
contractante.

(b) 1 000 000 EUR înmulțit cu durata 
maximă a concesiunii în ani 
calendaristici, în cazul în care durata 
prevăzută, fără a include eventuale 
prelungiri permise, depășește cinci ani. În 
cazul în care durata prevăzută nu 
reprezintă un număr fix de ani, durata 
este rotunjită în minus până la luna 
calendaristică cea mai apropiată și pragul 
este rotunjit prin scădere la cea mai 
apropiată 80 000 EUR.
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Durata prevăzută pentru calcularea 
pragului este cea stabilită în anunțul de 
concesionare sau dacă nu este prevăzută 
o licitație, durata estimată în momentul în 
care autoritatea sau entitatea 
contractantă inițiază procedura de 
atribuire a concesiunii, de exemplu prin 
contactarea operatorilor economici în 
legătură cu achiziția.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează preocupările potrivit cărora o valoare de 5 milioane de EUR ar putea 
fi prea mică pentru contractele pe termen lung și introduce un mecanism rezonabil de prag 
flexibil pentru perioade mai lungi. Va fi nevoie și de calcularea echivalentului în monedă 
națională pentru statele care nu sunt în zona Euro; acest lucru poate fi preluat din directiva 
principală (sau articolul 78 din actuala Directivă privind achizițiile publice) și este o 
modificare tehnică ce ar putea fi soluționată, probabil, de juriștii lingviști.

Amendamentul 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia revizuiește pragurile stabilite 
la alineatul (1) literele (a) și (b) din doi în 
doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive și, dacă este necesar, le 
revizuiește în conformitate cu procedura 
stabilită în prezenta directivă.
Pragurile sunt majorate cu rata medie 
anuală compusă a inflației evaluată în 
Indicele armonizat al prețurilor de 
consum din Uniunea Europeană definit 
în Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al 
Consiliului din 23 octombrie 1995 privind 
indicii armonizați ai prețurilor de consum 
și publicat de Eurostat, folosind indicele 
publicat cel mai recent înaintea datei 
revizuirii conform prezentului articol. 
Valoarea pragurilor astfel revizuite se 
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rotunjește, în cazul în care este necesar, 
prin scădere la cea mai apropiată 100 000 
de EUR.

Or. en

Justificare

Din propunerea Comisiei lipsea referirea corespunzătoare la procedura stabilită de revizuire 
a pragului.

Amendamentul 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concesiunile de servicii a căror 
valoare este cel puțin egală cu 
2 500 000 EUR, dar mai mică de 
5 000 000 EUR, altele decât serviciile 
sociale sau alte servicii specifice, fac 
obiectul obligației de a publica un anunț 
de atribuire a concesiunii, în conformitate 
cu articolele 27 și 28.

eliminat

Or. en

Justificare

Se elimină pragul intermediar în concordanță cu poziția raportorului.

Amendamentul 450
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concesiunile de servicii a căror valoare 
este cel puțin egală cu 2 500 000 EUR, dar 
mai mică de 5 000 000 EUR, altele decât 

(2) Concesiunile de servicii a căror valoare 
este cel puțin egală cu 5 000 000 EUR, dar 
mai mică de 10 000 000 EUR, altele decât 
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serviciile sociale sau alte servicii specifice, 
fac obiectul obligației de a publica un 
anunț de atribuire a concesiunii, în 
conformitate cu articolele 27 și 28.

serviciile sociale sau alte servicii specifice, 
fac obiectul obligației de a publica un 
anunț de atribuire a concesiunii, în 
conformitate cu articolele 27 și 28.

Or. fr

Amendamentul 451
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metode de calculare a valorii estimate a 
concesiunilor

Praguri și metode de calculare a valorii 
estimate a concesiunilor

Or. en

Amendamentul 452
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Calcularea valorii estimate a unei 
concesiuni se bazează pe valoarea totală 
de plată, fără TVA, estimată de 
autoritatea contractantă sau de entitatea 
contractantă, inclusiv eventualele opțiuni 
și prelungiri ale duratei concesiunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 453
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1



AM\916800RO.doc 169/179 PE496.581v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Calcularea valorii estimate a unei 
concesiuni se bazează pe valoarea totală 
de plată, fără TVA, estimată de 
autoritatea contractantă sau de entitatea 
contractantă, inclusiv eventualele opțiuni 
și prelungiri ale duratei concesiunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Calcularea valorii estimate a unei 
concesiuni se bazează pe valoarea totală de 
plată, fără TVA, estimată de autoritatea 
contractantă sau de entitatea 
contractantă, inclusiv eventualele opțiuni 
și prelungiri ale duratei concesiunii.

(1) Valoarea unei concesiuni este egală cu 
venitul estimat al concesionarului, fără 
taxa pe valoarea adăugată, ținând seama 
de lucrările și serviciile, inclusiv de 
bunurile, realizate sau prestate pe durata
concesiunii.

Or. de

Amendamentul 455
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Calcularea valorii estimate a unei 
concesiuni se bazează pe valoarea totală 
de plată, fără TVA, estimată de autoritatea 
contractantă sau de entitatea 
contractantă, inclusiv eventualele opțiuni 
și prelungiri ale duratei concesiunii.

(1) Calcularea valorii estimate a unei 
concesiuni se bazează pe cifra de afaceri a 
acesteia fără TVA, cumulată pe durata 
contractului, estimată de concedent, la 
care se adaugă toate subvențiile publice 
de investiții primite de concesionar.
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Estimarea este valabilă în momentul 
trimiterii anunțului de concesionare sau, 
în cazurile în care nu este necesar un 
astfel de anunț, în momentul în care 
concedentul inițiază procedura de 
atribuire a concesiunii.
Atunci când valoarea este modificată în 
urma negocierilor de pe parcursul 
procedurii de atribuire, estimarea valabilă 
este cea indicată în momentul semnării 
contractului.

Or. fr

Justificare

Calcularea cifrei de afaceri nu include în prezent subvențiile publice de investiții (pe când 
subvențiile de exploatare sunt incluse).  Cu toate acestea, pentru anumite concesiuni, 
subvențiile publice de investiții pot fi foarte însemnate. Pentru a evita calcularea eronată a 
valorii unei concesiuni, aceasta ar trebui să includă atât cifra de afaceri, cât și subvențiile 
publice de investiții.

Amendamentul 456
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă se aplică în cazul 
concesiunilor a căror valoare este cel 
puțin egală cu 8 000 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 457
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea estimată a unei concesiuni 
se determină ca fiind valoarea unui 

eliminat
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ansamblu de lucrări sau de servicii, chiar 
dacă au fost achiziționate prin contracte 
diferite, în cazul în care contractele fac 
parte dintr-un singur proiect. Pot indica 
existența unui singur proiect planificarea 
și proiectarea prealabilă de ansamblu 
efectuată de către autoritatea 
contractantă sau de entitatea 
contractantă, faptul că diferitele elemente 
achiziționate îndeplinesc o funcție tehnică 
și economică unică sau că sunt legate 
logic într-un alt mod.
În cazul în care prevede prime sau plăți în 
beneficiul candidaților sau al ofertanților, 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă ține seama de acestea la 
calcularea valorii estimate a concesiunii.

Or. en

Amendamentul 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Valoarea estimată a unei concesiuni 
se determină ca fiind valoarea unui 
ansamblu de lucrări sau de servicii, chiar 
dacă au fost achiziționate prin contracte 
diferite, în cazul în care contractele fac 
parte dintr-un singur proiect. Pot indica 
existența unui singur proiect planificarea 
și proiectarea prealabilă de ansamblu 
efectuată de către autoritatea 
contractantă sau de entitatea 
contractantă, faptul că diferitele elemente 
achiziționate îndeplinesc o funcție tehnică 
și economică unică sau că sunt legate 
logic într-un alt mod.

eliminat

În cazul în care prevede prime sau plăți în 
beneficiul candidaților sau al ofertanților, 
autoritatea contractantă sau entitatea 
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contractantă ține seama de acestea la 
calcularea valorii estimate a concesiunii.

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor de atribuire a contractelor de 
concesiune. În plus, înglobarea tuturor contractelor cauzează probleme, iar conceptul de 
„proiect unic” ar trebui eliminat (a se vedea amendamentul prin care se elimină 
considerentul (10)). 

Amendamentul 459
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În vederea evaluării pragului, 
valoarea estimată a concesiunii este egală 
veniturile estimate cumulate, excluzând 
impozitele, pe durata contractului. 
Metoda de calculare a valorii estimate a 
unei concesiuni se specifică în 
documentele concesiunii.

Or. en

Amendamentul 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alegerea metodei de calculare a 
valorii estimate a unei concesiuni nu 
poate fi efectuată cu intenția de a exclude 
concesiunea respectivă de la aplicarea 
prezentei directive. Un proiect de lucrări 
sau un ansamblu de servicii nu poate fi 

eliminat
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așadar subdivizat dacă acest lucru are ca 
efect excluderea sa de sub incidența 
prezentei directive, cu excepția cazurilor 
justificate de motive obiective.

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor de atribuire a contractelor de 
concesiune.

Amendamentul 461
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alegerea metodei de calculare a valorii 
estimate a unei concesiuni nu poate fi 
efectuată cu intenția de a exclude 
concesiunea respectivă de la aplicarea 
prezentei directive. Un proiect de lucrări 
sau un ansamblu de servicii nu poate fi 
așadar subdivizat dacă acest lucru are ca 
efect excluderea sa de sub incidența 
prezentei directive, cu excepția cazurilor 
justificate de motive obiective.

(3) Alegerea metodei de calculare a valorii 
estimate a unei concesiuni nu poate fi 
efectuată cu intenția de a exclude 
concesiunea respectivă de la aplicarea 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 462
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Estimarea trebuie să fie valabilă în 
momentul trimiterii anunțului de 
concesionare sau, în cazurile în care nu 

eliminat
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este prevăzut un asemenea anunț, în 
momentul în care autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
inițiază procedura de atribuire a 
concesiunii, în mod concret prin definirea 
caracteristicilor esențiale ale concesiunii 
avute în vedere.

Or. en

Amendamentul 463
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În ceea ce privește concesiunile de 
lucrări publice și concesiunile de lucrări, 
la calcularea valorii estimate se ține cont 
atât de costul lucrărilor, cât și de valoarea 
totală estimată a bunurilor și a serviciilor 
care sunt puse la dispoziția 
contractantului de către autoritățile 
contractante sau de către entitățile 
contractante, cu condiția ca acestea să fie 
necesare pentru executarea lucrărilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 464
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În ceea ce privește concesiunile de 
lucrări publice și concesiunile de lucrări, 
la calcularea valorii estimate se ține cont 
atât de costul lucrărilor, cât și de valoarea 
totală estimată a bunurilor și a serviciilor 

eliminat
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care sunt puse la dispoziția 
contractantului de către autoritățile 
contractante sau de către entitățile 
contractante, cu condiția ca acestea să fie 
necesare pentru executarea lucrărilor.

Or. en

Amendamentul 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În ceea ce privește concesiunile de 
lucrări publice și concesiunile de lucrări, 
la calcularea valorii estimate se ține cont 
atât de costul lucrărilor, cât și de valoarea 
totală estimată a bunurilor și a serviciilor 
care sunt puse la dispoziția 
contractantului de către autoritățile 
contractante sau de către entitățile 
contractante, cu condiția ca acestea să fie 
necesare pentru executarea lucrărilor.

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor de atribuire a contractelor de 
concesiune.

Amendamentul 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În ceea ce privește concesiunile de 
lucrări publice și concesiunile de lucrări, la 

(5) În ceea ce privește concesiunile de 
lucrări publice și concesiunile de lucrări, la 
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calcularea valorii estimate se ține cont atât 
de costul lucrărilor, cât și de valoarea totală 
estimată a bunurilor și a serviciilor care 
sunt puse la dispoziția contractantului de 
către autoritățile contractante sau de către 
entitățile contractante, cu condiția ca 
acestea să fie necesare pentru executarea 
lucrărilor.

calcularea valorii estimate se ține cont atât 
de costul lucrărilor, cât și de valoarea totală 
estimată a bunurilor și a serviciilor care 
sunt puse la dispoziția contractantului de 
către autoritățile contractante sau de către 
entitățile contractante, cu condiția ca 
acestea să fie necesare pentru executarea 
lucrărilor. În cazul concesiunilor de 
domenii publice pentru prestarea de 
servicii publice, pragul este estimat și 
calculat pe bază anuală.

Or. it

Amendamentul 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În ceea ce privește concesiunile de 
lucrări publice și concesiunile de lucrări, la 
calcularea valorii estimate se ține cont atât 
de costul lucrărilor, cât și de valoarea totală 
estimată a bunurilor și a serviciilor care 
sunt puse la dispoziția contractantului de 
către autoritățile contractante sau de către 
entitățile contractante, cu condiția ca 
acestea să fie necesare pentru executarea 
lucrărilor.

(5) În ceea ce privește concesiunile de 
lucrări publice și concesiunile de lucrări, la 
calcularea valorii estimate se ține cont atât 
de costul lucrărilor, cât și de valoarea totală 
estimată a bunurilor și a serviciilor care 
sunt puse la dispoziția contractantului de 
către autoritățile contractante sau de către 
entitățile contractante, cu condiția ca 
acestea să fie necesare pentru executarea 
lucrărilor. În cazul concesiunilor de 
domenii publice pentru prestarea de 
servicii publice, pragul este estimat și 
calculat pe bază anuală.

Or. it

Amendamentul 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul concesiunilor de domenii 
publice pentru prestarea de servicii direct 
către consumatori, pragul este estimat pe 
bază anuală.

Or. it

Justificare

Având în vedere caracteristicile specifice ale anumitor concesiuni (de exemplu în sectorul 
turismului și recreării), este important să se prevadă că pragul pentru aplicabilitatea 
directivei trebuie calculat pe bază anuală, nu pe întreaga durată a concesiunii.

Amendamentul 469
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care o lucrare preconizată 
sau un proiect de achiziție de servicii 
poate duce la atribuirea simultană a 
concesiunilor sub formă de loturi 
separate, se ține seama de valoarea 
globală estimată a totalității respectivelor 
loturi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 470
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care o lucrare preconizată 
sau un proiect de achiziție de servicii 
poate duce la atribuirea simultană a 
concesiunilor sub formă de loturi 

eliminat
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separate, se ține seama de valoarea 
globală estimată a totalității respectivelor 
loturi.

Or. it

Amendamentul 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care o lucrare preconizată 
sau un proiect de achiziție de servicii 
poate duce la atribuirea simultană a 
concesiunilor sub formă de loturi 
separate, se ține seama de valoarea 
globală estimată a totalității respectivelor 
loturi.

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor de atribuire a contractelor de 
concesiune.

Amendamentul 472
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Autoritățile contractante pot decide 
să atribuie concesiuni sub formă de loturi 
separate, caz în care se ține seama de 
valoarea totală estimată a tuturor 
respectivelor loturi. În cazul în care 
valoarea cumulată a loturilor este egală 
sau mai mare decât pragul prevăzut la 
articolul 5, prezenta directivă se aplică la 
atribuirea fiecărui lot.
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Or. it


