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Amendamentul 473
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) 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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 474
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) 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.

eliminat

Or. it

Amendamentul 475
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care valoarea cumulată a 
loturilor este egală sau mai mare decât 
pragul prevăzut la articolul 5, prezenta 

eliminat
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directivă se aplică la atribuirea fiecărui 
lot.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 476
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritățile contractante sau entitățile 
contractante pot atribui concesiuni pentru 
loturi individuale fără a aplica 
procedurile de atribuire prevăzute în 
prezenta directivă, cu condiția ca valoarea 
estimată, fără TVA, a lotului în cauză să 
fie mai mică de 1 milion EUR. Cu toate 
acestea, valoarea cumulată a loturilor 
astfel atribuite fără aplicarea prezentei 
directive nu trebuie să depășească 20 % 
din valoarea cumulată a tuturor loturilor 
în care au fost împărțite lucrările propuse 
sau proiectul de achiziții de servicii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 477
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritățile contractante sau entitățile 
contractante pot atribui concesiuni pentru 

eliminat
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loturi individuale fără a aplica 
procedurile de atribuire prevăzute în 
prezenta directivă, cu condiția ca valoarea 
estimată, fără TVA, a lotului în cauză să 
fie mai mică de 1 milion EUR. Cu toate 
acestea, valoarea cumulată a loturilor 
astfel atribuite fără aplicarea prezentei 
directive nu trebuie să depășească 20 % 
din valoarea cumulată a tuturor loturilor 
în care au fost împărțite lucrările propuse 
sau proiectul de achiziții de servicii.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 478
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Valoarea concesiunilor de servicii este 
valoarea totală estimată a serviciilor care 
urmează să fie prestate de concesionar pe 
întreaga durată a concesiunii, 
determinată în conformitate cu o 
metodologie obiectivă, specificată în 
anunțul de concesionare sau în 
documentele concesiunii.

eliminat

Baza de calcul al valorii estimate a 
concesiunii este, după caz, următoarea:
(a) pentru servicii de asigurări: prima 
plătibilă și celelalte metode de 
remunerare;
(b) pentru servicii bancare și alte servicii 
financiare: onorarii, comisioane, dobânzi 
și alte metode de remunerare;
(c) pentru servicii de proiectare: onorarii, 
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comisioane plătibile și alte metode de 
remunerare.

Or. en

Amendamentul 479
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Valoarea concesiunilor de servicii este 
valoarea totală estimată a serviciilor care 
urmează să fie prestate de concesionar pe 
întreaga durată a concesiunii, 
determinată în conformitate cu o 
metodologie obiectivă, specificată în 
anunțul de concesionare sau în 
documentele concesiunii.

eliminat

Baza de calcul al valorii estimate a 
concesiunii este, după caz, următoarea:
(a) pentru servicii de asigurări: prima 
plătibilă și celelalte metode de 
remunerare;
(b) pentru servicii bancare și alte servicii 
financiare: onorarii, comisioane, dobânzi 
și alte metode de remunerare;
(c) pentru servicii de proiectare: onorarii, 
comisioane plătibile și alte metode de 
remunerare.

Or. en

Amendamentul 480
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Valoarea concesiunilor include atât 
venitul care se estimează că va fi încasat 
de la părți terțe, cât și sumele care 
urmează a fi plătite de autoritatea 
contractantă sau de entitatea 
contractantă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 481
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante îi tratează pe operatorii 
economici în mod egal și acționează într-o 
manieră transparentă și proporțională. 
Modul în care este concepută procedura de 
atribuire a concesiunii nu poate avea ca 
obiectiv excluderea acesteia din domeniul 
de aplicare al prezentei directive sau 
restrângerea artificială a concurenței.

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante îi tratează pe operatorii 
economici în mod egal și acționează într-o 
manieră transparentă și proporțională. 
Modul în care este concepută procedura de
atribuire a concesiunii nu poate avea ca 
obiectiv excluderea acesteia din domeniul 
de aplicare al prezentei directive sau 
restrângerea artificială a concurenței. De 
asemenea, nu este concepută astfel încât 
să eludeze procedurile de atribuire 
prevăzute în propunerile de directive 
cuprinse în COM (2011)896 și COM 
(2011)895. 

Or. de

Amendamentul 482
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante îi tratează pe operatorii 
economici în mod egal și acționează într-o 
manieră transparentă și proporțională. 
Modul în care este concepută procedura 
de atribuire a concesiunii nu poate avea 
ca obiectiv excluderea acesteia din 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
sau restrângerea artificială a concurenței.

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante îi tratează pe operatorii 
economici în mod egal și acționează într-o 
manieră transparentă și proporțională.

Or. en

Amendamentul 483
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic care 
este el însuși entitate contractantă sau o 
asociație de asemenea entități, pe baza 
unui drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ 
sau administrativ național, aplicabil și 
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.

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii privind 
administrarea infrastructurilor de rețea 
legate de activitățile stabilite în anexa III, 
dacă aceste concesiuni sunt:

Or. en

Amendamentul 484
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer



AM\916802RO.doc 9/143 PE497.782v03-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic care 
este el însuși entitate contractantă sau o 
asociație de asemenea entități, pe baza 
unui drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ 
sau administrativ național, aplicabil și 
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.

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii privind
infrastructurile de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III, dacă: 

(a) concesiunea de servicii este atribuită 
unui operator economic pe baza unui 
drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ 
sau administrativ național, aplicabil și 
publicat; sau
(b) concesiunea de servicii se referă la o 
activitate care, la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, face obiectul unui tarif 
reglementat la nivel național stabilit 
printr-o lege sau printr-un regulament; 
sau 
(c) concesiunea de servicii este atribuită 
unui operator economic pe baza unui 
drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ 
sau administrativ național, aplicabil și 
publicat sau pentru servicii la care există 
un acces reglementat și nediscriminatoriu 
la data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. de

Justificare

Amendamentul urmărește menținerea excepției prevăzute de directivele actuale privind 
achizițiile în cazul concesiunilor de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv. Excepția ar 
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trebui extinsă, potrivit propunerii raportorului, și să includă concesiunile pentru activități în 
cazul cărora se aplică un tarif reglementat la nivel național.

Amendamentul 485
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic care 
este el însuși entitate contractantă sau o 
asociație de asemenea entități, pe baza unui 
drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ sau 
administrativ național, aplicabil și 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.

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic care 
este el însuși entitate contractantă sau o 
asociație de asemenea entități, pe baza unui 
drept exclusiv sau special acordat 
operatorului economic în temeiul unui act 
legislativ sau administrativ național, 
aplicabil și 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. Directiva 
nu se aplică în cazul în care serviciul care 
face obiectul concesionării a fost deja 
cuprins în legislația specifică sectorului 
de care aparține.

Or. it

Amendamentul 486
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic care 

(1) Prezenta directivă nu se aplică nici în 
cazul concesiunilor de servicii privind 
gestionarea infrastructurilor de rețea, 
legate de activitățile menționate la anexa 
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este el însuși entitate contractantă sau o 
asociație de asemenea entități, pe baza 
unui drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ 
sau administrativ național, aplicabil și
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.

III, nici concesiunilor de servicii privind o 
activitate menționată la anexa III și care, 
în momentul adoptării prezentei directive, 
face obiectul unui tarif reglementat la 
nivel național, prevăzut prin acte cu 
putere de lege, atunci când concesiunile 
sunt atribuite de un concedent unui 
operator economic pe baza unui drept 
exclusiv de care acesta din urmă 
beneficiază în temeiul unor acte cu putere
de lege sau a unor acte administrative 
naționale, aplicabile și publicate, și care i-
a fost atribuit în conformitate cu Tratatul și
în contextul aplicării legislației sectoriale
a Uniunii.

Prin derogare de la primul paragraf, dacă 
legislația sectorială menționată în 
respectivul paragraf nu prevede obligații 
de transparență specifice sectorului, se 
aplică cerințele de la articolul 27 
alineatele (1) și (3).

Or. fr

Justificare

Clarificare a amendamentului 69 al raportorului. trimiterea se face la concesiunile în vigoare 
la momentul adoptării și nu al intrării în vigoare a directivei, pentru a evita potențiale 
abuzuri; clarificare a termenilor juridici utilizați („în contextul aplicării „).

Amendamentul 487
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic care 
este el însuși entitate contractantă sau o 
asociație de asemenea entități, pe baza 
unui drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ sau 

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic, pe 
baza unui drept exclusiv acordat 
operatorului economic în temeiul unui act 
legislativ sau administrativ național, 
aplicabil și publicat, și care i-a fost atribuit 
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administrativ național, aplicabil și 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.

în conformitate cu Tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii privind administrarea 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III.

Or. en

Justificare

Operatorul care administrează infrastructura menționat în acest alineat nu este o entitate 
contractantă. De aceea, textul ar trebui să elimine această dispoziție derutantă.

Amendamentul 488
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic care 
este el însuși entitate contractantă sau o 
asociație de asemenea entități, pe baza 
unui drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ sau 
administrativ național, aplicabil și 
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.

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii de administrare a 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile enumerate în anexa III, nici 
concesiunilor de servicii privind o 
activitate menționată în anexa III și care 
face obiectul, la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, al unui tarif, 
reglementat la nivel național, pentru 
grupuri vulnerabile de clienți, prevăzut de 
dispoziții legislative și de reglementare, 
atunci când aceste concesiuni sunt
atribuite de către un concedent unui 
operator economic pe baza unui drept 
exclusiv acordat acestuia din urmă în 
temeiul unui act legislativ, normativ sau 
administrativ, aplicabil și publicat, și care 
i-a fost atribuit în conformitate cu tratatul 
și cu legislația sectorială a Uniunii.

Prin derogare de la primul paragraf, dacă 
legislația sectorială menționată în 
respectivul paragraf nu prevede obligații 
de transparență specifice sectorului, se 
aplică cerințele de la articolul 27 
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alineatele (1) și (3).

Or. fr

Justificare

Clarificare a derogărilor pentru concesiuni atribuite pe baza unui drept exclusiv de 
administrare a infrastructurii de rețea în contextul activităților prevăzute în anexa III. 
Această derogare ar trebui, de asemenea, extinsă pentru a cuprinde tarifele reglementate 
pentru grupuri vulnerabile de clienți, potrivit dispozițiilor Directivei 2009/72/CE.

Amendamentul 489
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic care 
este el însuși entitate contractantă sau o 
asociație de asemenea entități, pe baza 
unui drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ 
sau administrativ național, aplicabil și 
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.

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii privind
infrastructurile de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III, dacă: 

(a) concesiunea de servicii este atribuită 
unui operator economic pe baza unui 
drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ 
sau administrativ național, aplicabil și 
publicat; sau
(b) concesiunea de servicii se referă la o 
activitate care, la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, face obiectul unui tarif 
reglementat la nivel național stabilit 
printr-o lege sau printr-un regulament; 
sau
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(c) concesiunea de servicii este atribuită 
unui operator economic pe baza unui 
drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ 
sau administrativ național, aplicabil și 
publicat sau pentru servicii la care există 
un acces reglementat și nediscriminatoriu 
la data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. de

Amendamentul 490
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic care 
este el însuși entitate contractantă sau o 
asociație de asemenea entități, pe baza 
unui drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ 
sau administrativ național, aplicabil și 
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.

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii de administrare a 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile enumerate în anexa III, nici al 
concesiunilor privind administrarea 
rețelei de infrastructură legate de 
activitățile menționate în anexa III sau al 
concesiunilor de servicii pentru activități  
menționate în anexa III sau care, la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
fac obiectul unui tarif reglementat la nivel 
național stipulat de o lege sau un 
regulament, atunci când aceste 
concesiuni sunt atribuite unui operator 
economic pe baza unui drept exclusiv 
acordat acestuia din urmă în temeiul unor 
acte legislative, normative sau 
administrative, aplicabile și publicate.

Or. it

Justificare

Derogarea referitoare la concesiunile pentru servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv 
este extinsă pentru a cuprinde activitățile acoperite de tarifele reglementate la nivel național, 
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precum și activitățile enumerate în anexa III. De aceea, ar trebui înțeles că cerințele nu se 
aplică concomitent, ci alternativ.

Amendamentul 491
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordat de o autoritate sau o entitate 
contractantă unui operator economic care 
este el însuși entitate contractantă pe baza 
unui drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ 
sau administrativ național, aplicabil și 
publicat, și care i-a fost atribuit în 
conformitate cu Tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 492
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sau în cazul concesiunilor de servicii 
pentru activități care, la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, face obiectul 
unui tarif reglementat la nivel național 
stabilit printr-o lege sau printr-un 
regulament.

Or. en

Amendamentul 493
Heide Rühle



PE497.782v03-00 16/143 AM\916802RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la prezentul articol 
alineatul (1), dacă legislația sectorială 
menționată în prezentul articol 
alineatul (1) nu prevede obligații de 
transparență specifice sectorului, se 
aplică cerințele de la articolul 27 
alineatele (1) și (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 494
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică 
concesiunilor pe care autoritatea 
contractantă sau o entitate contractantă este 
obligată să le atribuie sau să le organizeze 
în conformitate cu procedurile privind 
achizițiile prevăzute de:

Prezenta directivă nu se aplică 
concesiunilor pe care autoritatea 
contractantă sau o entitate contractantă este 
obligată să le atribuie sau să le organizeze 
în conformitate cu procedurile privind 
atribuirea contractelor de concesionări de 
servicii prevăzute de:

Or. en

Amendamentul 495
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un acord internațional încheiat în 
conformitate cu tratatul între un stat 

(a) un acord internațional încheiat în 
conformitate cu tratatul între un stat 
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membru și una sau mai multe țări terțe, 
pentru lucrări, bunuri sau servicii destinate 
implementării sau exploatării în comun a 
unui proiect de către statele semnatare;

membru și una sau mai multe țări terțe, 
pentru lucrări sau servicii destinate 
implementării sau exploatării în comun a 
unui proiect de către statele semnatare;

Or. en

Amendamentul 496
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate acordurile menționate la primul 
paragraf litera (a) sunt comunicate 
Comisiei, care poate consulta Comitetul 
consultativ pentru contractele de achiziții 
publice prevăzut la articolul 48.

eliminat

Or. en

Amendamentul 497
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf punctul (d), 
dacă o concesiune este cofinanțată într-o 
măsură semnificativă de o organizație 
internațională sau de o instituție 
financiară internațională, părțile decid 
asupra procedurilor aplicabile pentru 
atribuirea concesiunii, care vor fi 
conforme cu prevederile Tratatului 
privind funcționarea Uniunii Europene.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 498
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu articolul 346 din 
tratat, prezenta directivă nu se aplică în 
cazul atribuirii de concesiuni în domeniul 
apărării și siguranței dacă protecția 
intereselor esențiale ale siguranței unui stat 
membru nu poate fi garantată prin normele 
prevăzute în prezenta directivă.

(4) În conformitate cu articolul 346 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, prezenta directivă se aplică în 
cazul atribuirii de concesiuni în domeniul 
apărării și securității, cu excepția 
următoarelor contracte:

(a) concesiunilor pentru care aplicarea 
normelor prezentei directive ar obliga un 
stat membru să ofere informații a căror 
divulgare este considerată de statul în 
cauză ca fiind contrară intereselor sale 
fundamentale de securitate;

(b) concesiunilor acordate în cadrul unui 
program de cooperare de tipul celor 
menționate la articolul 13 litera (c) din 
Directiva 2009/81/CE;
(c) contractelor acordate de un guvern 
unui alt guvern referitoare la lucrări și 
servicii legate direct de echipamentul 
militar sau strict secret sau lucrări și 
servicii destinate special unor scopuri 
militare sau lucrări și servicii strict 
secrete;
(d) concesiunilor atribuite într-o țară 
terță, desfășurate pe durata mobilizării 
forțelor în afara teritoriului Uniunii, în 
cazul în care necesitățile operaționale 
impun încheierea acestor contracte cu 
operatori economici situați în zona de 
operațiuni;

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 
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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.

Amendamentul 499
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prezenta directivă nu se aplică în 
cazul contractelor de concesionare care 
nu fac obiectul unei derogări în temeiul 
alineatul (4) în cazul în care:
(a) protecția intereselor esențiale de 
securitate ale unui stat membru nu poate 
fi garantată în cadrul unei proceduri de 
achiziție prevăzute în prezenta directivă;
(b) aplicarea prezentei directive ar obliga 
statul membru să furnizeze informații a 
căror divulgare o consideră esențială 
intereselor sale de securitate; sau
(c) achiziția publică și executarea 
contractului de concesionare trebuie 
însoțite de măsuri speciale de securitate în 
conformitate cu legile, reglementările și 
actele administrative în vigoare în statul 
membru în cauză. 

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.

Amendamentul 500
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziția sau închirierea, prin orice 
mijloace financiare, de terenuri, clădiri 
existente sau alte bunuri imobile sau care 
privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu 
toate acestea, concesiunile de servicii 
financiare atribuite în același timp, 
înainte sau după contractul de achiziție 
sau de închiriere, în orice formă, intră 
sub incidența prezentei directive;

(a) achiziția, închirierea sau 
concesionarea, prin orice mijloace 
financiare, de terenuri, clădiri existente sau 
alte bunuri imobile sau care privesc 
drepturi asupra acestor bunuri;

Or. en

Amendamentul 501
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziția sau închirierea, prin orice 
mijloace financiare, de terenuri, clădiri 
existente sau alte bunuri imobile sau care 
privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu 
toate acestea, concesiunile de servicii 
financiare atribuite în același timp, înainte 
sau după contractul de achiziție sau de 
închiriere, în orice formă, intră sub 
incidența prezentei directive;

(a) achiziția, închirierea sau
concesionarea, de către autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă și
prin orice mijloace financiare, de terenuri, 
clădiri existente sau alte bunuri imobile sau 
care privesc drepturi asupra acestor bunuri;
cu toate acestea, concesiunile de servicii 
financiare atribuite în același timp, înainte 
sau după contractul de achiziție sau de 
închiriere, în orice formă, intră sub 
incidența prezentei directive;

Or. de

Justificare

Pentru a clarifica că se are în vedere numai închirierea de către entitatea sau autoritatea 
contractantă.
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Amendamentul 502
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) servicii de interes economic general;

Or. de

Justificare

Protocolul nr. 26 din Tratatul de la Lisabona recunoaște în mod explicit dreptul autorităților 
regionale și locale de a-și administra propriile servicii publice și marea libertate de alegere 
de care se bucură acestea în ceea ce privește furnizarea, contractarea și organizarea de 
servicii de interes general cât mai apropiate posibil de nevoile utilizatorilor. Prin urmare, 
serviciile de acest tip nu se pot încadra în domeniul de aplicare al directivei.

Amendamentul 503
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziția, dezvoltarea, producția sau 
coproducția de programe destinate 
radiodifuziunii, definite ca reprezentând 
transmisia și difuzarea prin intermediul 
oricărei rețele electronice, care sunt 
atribuite de către organismele de 
radiodifuziune, și nici în cazul contractelor
privind timpul de emisie care le sunt 
atribuite organismelor de radiodifuziune;

(b) achiziția, dezvoltarea, producția sau 
coproducția de programe și servicii 
pregătitoare aferente destinate serviciilor 
media, și nici în cazul contractelor de 
emisie sau de distribuție și transmisie;

Or. en

Amendamentul 504
Marc Tarabella
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziția, dezvoltarea, producția sau 
coproducția de programe destinate
radiodifuziunii, definite ca reprezentând 
transmisia și difuzarea prin intermediul 
oricărei rețele electronice, care sunt 
atribuite de către organismele de 
radiodifuziune, și nici în cazul contractelor 
privind timpul de emisie care le sunt 
atribuite organismelor de radiodifuziune;

(b) cumpărarea, dezvoltarea, producția sau 
coproducția de programe și servicii 
pregătitoare aferente destinate serviciilor 
media nici în cazul contractelor privind 
timpul de emisie sau serviciile media și 
nici în cazul transmisiei și distribuției de 
servicii media;

Or. fr

Amendamentul 505
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziția, dezvoltarea, producția sau 
coproducția de programe destinate
radiodifuziunii, definite ca reprezentând 
transmisia și difuzarea prin intermediul 
oricărei rețele electronice, care sunt 
atribuite de către organismele de 
radiodifuziune, și nici în cazul contractelor
privind timpul de emisie care le sunt 
atribuite organismelor de radiodifuziune;

(b) achiziția, dezvoltarea, producția sau 
coproducția de programe și servicii 
pregătitoare aferente destinate serviciilor 
media, nici în cazul contractelor de emisie
sau de distribuție și transmisie;

Or. fr

Amendamentul 506
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) activitățile de jocuri pe bani care 
implică mize cu valoare monetară în 
jocuri de noroc, inclusiv loterii și 
tranzacții de tip pariu.

Or. en

Amendamentul 507
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) servicii de protecție civilă, prevenire a 
dezastrelor și prevenire a pericolelor 
cotidiene;

Or. de

Amendamentul 508
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) servicii de arbitraj și de conciliere; (c) servicii de arbitraj și de conciliere, 
servicii juridice și notariale;

Or. de

Amendamentul 509
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activități legate de jocurile pe bani 
care implică sume investite în locuri de 
noroc și care sunt administrate de 
organisme cărora unul sau mai multe 
state membre le-au acordat drepturi 
exclusive prin intermediul unei legi, 
norme sau dispoziții administrative 
publicate și autorizate în conformitate cu 
tratatele;

Or. pt

Amendamentul 510
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activități de joc 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 unor legi, norme sau
dispoziții administrative naționale, 
aplicabile și publicate;

Or. fr

Justificare

Clarificarea amendamentului 75 al raportorului.

Amendamentul 511
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, servicii furnizate de băncile 
centrale și operațiuni efectuate cu Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF);

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, servicii furnizate de băncile 
centrale și tranzacții efectuate cu Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF), 
precum și activități de atragere de bani 
sau capital efectuate de autoritățile 
contractante;

Or. en

Amendamentul 512
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, servicii furnizate de băncile 
centrale și operațiuni efectuate cu Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF);

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, servicii furnizate de băncile 
centrale și tranzacții efectuate cu Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF), 
precum și activități de atragere de bani 
sau capital efectuate de autoritățile 
contractant;

Or. de

Justificare

Cum ratele dobânzii aplicabile împrumuturilor sunt calculate din oră în oră sau zilnic, o 
procedură prelungită de licitație nu este fezabilă, putând duce la costuri de capital mai mari 
pentru autoritățile contractante. 
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Amendamentul 513
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, servicii furnizate de băncile 
centrale și operațiuni efectuate cu Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF);

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare în sensul 
Directivei 2004/39/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, tranzacții de 
atragere de bani sau capital realizate de 
autoritățile contractante, servicii furnizate
de băncile centrale și operațiuni efectuate 
cu Fondul european de stabilitate 
financiară (FESF);

Or. de

Justificare

În prezent, autoritățile locale solicită propuneri de credite de la cel puțin 20 de bănci și acest 
lucru nu implică nicio complicație. Dacă li se cere băncilor să își mențină condițiile pe o 
perioadă relativ lungă – în condițiile în care până acum ar fi făcut așa ceva numai pentru 
câteva ore – fără să se poată refinanța în consecință, operațiunile „swaption” vor trebui să 
fie calculate pe durata pe care a trebuit să fie acordat creditul. Costurile implicate depășesc 
condițiile actuale aferente creditelor contractate de autoritățile locale și ar crește 
considerabil costurile de finanțare ale autorităților publice.

Amendamentul 514
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare în sensul Directivei 

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de titluri de valoare sau alte 
instrumente financiare în sensul Directivei 
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2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, servicii furnizate de băncile 
centrale și operațiuni efectuate cu Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF);

2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, servicii furnizate de băncile 
centrale și operațiuni efectuate cu Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF), 
precum și activități de atragere de bani 
sau capital efectuate de autoritatea 
contractantă;

Or. de

Amendamentul 515
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) contracte de muncă; (e) contracte de muncă și măsuri 
obligatorii de protecție socială;

Or. en

Amendamentul 516
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) lucrări și servicii asociate construcției 
și/sau administrării rețelelor de cabluri 
destinate gestionării mobilității în zonele 
montane pentru turiști, activități 
recreative sau sportive, împreună cu 
serviciile conexe;

Or. it

Justificare

În comunicarea sa adresată statelor membre și altor părți interesate în legătură cu ajutorul 
de stat nr. 371/01 – Sisteme de ajutorare pentru rețele de cabluri (2002/C 172/02), Comisia 
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face o distincție între instalațiile de cabluri pentru activități sportive, destinate mai degrabă 
obținerii de profit prin activități sportive și turism montan decât satisfacerii nevoilor generale 
de bază ale populației, și instalațiile de cabluri concepute să satisfacă nevoi generale în 
materie de transport.

Amendamentul 517
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) servicii publice de transport de călători 
în sensul Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European și 
al Consiliului.

(g) servicii de transport în măsura în care 
acestea sunt reglementate de alte 
instrumente ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 518
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) servicii publice de transport de călători 
în sensul Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European și 
al Consiliului.

(g) servicii publice de transport.

Or. en

Amendamentul 519
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera g a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) protecție civilă, pregătirea și 
capacitatea de reacție pentru situații de 
urgență și prevenirea pericolelor 
cotidiene;

Or. en

Amendamentul 520
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) servicii de protecție civilă, de reacție 
și salvare în situații de urgență, de 
prevenire a dezastrelor și a pericolelor 
cotidiene;

Or. de

Justificare

În cazul serviciilor de reacție și salvare în situații de urgență, în special, economia nu trebuie 
să fie criteriul primordial. Prin urmare, este de ajuns să se aplice principiile legislației 
primare a UE pentru atribuirea de concesiuni în acest domeniu.

Amendamentul 521
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) servicii de protecție civilă, de reacție 
și salvare în situații de urgență, de 
prevenire a dezastrelor și a pericolelor 
cotidiene;
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Or. de

Amendamentul 522
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – litera g (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) servicii de interes general, îndeosebi 
cele legate de furnizarea sau distribuția de 
apă, canalizare, colectare a deșeurilor și 
energie;

Or. de

Amendamentul 523
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) servicii de protecție civilă, reacție în 
situații de urgență și prevenire a 
pericolelor cotidiene;

Or. de

Amendamentul 524
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera g b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) servicii de producție, distribuție și 
furnizare de apă potabilă, precum și 
servicii de epurare a apei.



AM\916802RO.doc 31/143 PE497.782v03-00

RO

Or. en

Amendamentul 525
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera g b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) servicii de producție, distribuție și 
furnizare de apă potabilă, servicii de 
tratare și eliminare a deșeurilor și 
construirea, întreținerea și operarea 
infrastructurii utilizate în aceste scopuri.

Or. de

Justificare

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 526
Werner Kuhn

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera g b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) servicii de producție, distribuție și 
furnizare de apă potabilă, servicii de 
tratare și eliminare a deșeurilor și 
construirea, întreținerea și operarea 
infrastructurii utilizate în aceste scopuri.

Or. de

Amendamentul 527
Evelyne Gebhardt
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – litera g c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) tranzacțiile financiare destinate 
obținerii de fonduri sau capital pentru 
finanțarea sau investițiile asociate 
proiectelor de achiziții publice;

Or. de

Amendamentul 528
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera g c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) servicii sociale și de sănătate;

Or. en

Amendamentul 529
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera g c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) serviciile de furnizare a electricității, 
gazelor și căldurii și construirea, 
întreținerea și operarea infrastructurii 
utilizate în aceste scopuri.

Or. de

Justificare

Sectorul energetic face deja obiectul a numeroase dispoziții sectoriale specifice. Se 
caracterizează, de asemenea, prin specificitatea relației între diferitele părți implicate. Nu ar 
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avea sens să fie încadrat în domeniul de aplicare al normelor cu caracter general stipulate de 
prezenta directivă. 

Amendamentul 530
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera g d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gd) servicii neeconomice de interes 
general.

Or. en

Amendamentul 531
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de radiodifuziune menționate la 
litera (b) de la primul paragraf includ 
transmisia și difuzarea prin intermediul 
oricărei rețele electronice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 532
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de radiodifuziune menționate la 
litera (b) de la primul paragraf includ 
transmisia și difuzarea prin intermediul 

Serviciile media menționate la litera (b) de 
la primul paragraf includ transmisia și 
distribuția prin orice formă de rețea 
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oricărei rețele electronice. electronică.

Or. fr

Amendamentul 533
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică 
contractelor de leasing de terenuri private 
și din domeniul public prin care statul sau 
autoritatea sau entitatea contractantă 
doar stabilește 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.

Or. en

Justificare

Contractele care au ca obiect terenuri ar trebui excluse din directivă. Nu există achiziții de 
lucrări sau servicii, obligațiile impuse operatorului care doar închiriază terenul fiind legate 
de utilizarea acestuia și nu de serviciul în sine.

Amendamentul 534
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă nu se aplică 
concesiunilor de servicii în materie de 
servicii de interes economic general și 
servicii de interes general precum:
(a) serviciile de furnizare a apei;
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(b) serviciile de eliminare a apelor 
reziduale;
(c) serviciile de colectare a deșeurilor;
(d) serviciile de furnizare a energiei;
(e) serviciile sociale astfel cum sunt 
definite de cadrul european de calitate pe 
bază voluntară pentru serviciile sociale 
adoptat de Comitetul pentru protecție 
socială în sectorul serviciilor de sănătate 
și protecție socială, serviciile de asigurări 
sociale obligatorii, asistență de urgență și 
de reacție în cazul producerii de dezastre.

Or. en

Amendamentul 535
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă nu se aplică 
concesiunilor de servicii asociate 
serviciilor de interes economic general, 
îndeosebi în domeniul furnizării apei, 
eliminării apelor reziduale, serviciilor 
sociale, de sănătate și de asociere a 
angajaților.

Or. de

Amendamentul 536
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
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Prezenta directivă nu se aplică 
contractelor de leasing de terenuri private 
și din domeniul public prin care statul sau 
autoritatea sau entitatea contractantă 
doar stabilește condiții generale și/sau 
obligații specifice legate de utilizarea 
terenurilor care pot fi invocate în fața 
unei instanțe.

Or. en

Amendamentul 537
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului articol: eliminat

(a) „rețea publică de comunicații” 
înseamnă o rețea de comunicații 
electronice utilizată în întregime sau în 
principal pentru prestarea de servicii de 
comunicații electronice puse la dispoziția 
publicului, care facilitează transferul de 
informații între punctele terminus ale 
rețelei;

(b) „rețea de comunicații electronice” 
înseamnă sistemele de transmisie și, acolo 
unde este cazul, echipamentele de 
comutare sau rutare și alte resurse, 
inclusiv elemente ale rețelei care nu sunt 
active, care permit transportul semnalelor 
prin cablu, pe cale radio, prin mijloace 
optice sau alte mijloace electromagnetice, 
incluzând rețelele de comunicații prin 
satelit, rețelele terestre fixe (cu comutare 
de circuite și cu comutare de pachete, 
inclusiv internet) și mobile, rețelele 
electrice, în măsura în care sunt utilizate 
pentru transmiterea de semnale, rețelele 
utilizate pentru difuzarea serviciilor de 
programe audiovizuale și rețelele de 
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televiziune prin cablu, indiferent de tipul 
de informație transmisă;

(c) un „punct terminus al rețelei” 
(network termination point - NTP) 
înseamnă punctul fizic în care un abonat 
obține accesul la o rețea publică de 
comunicații; în cazul rețelelor care 
presupun comutare sau rutare, NTP este 
identificat printr-o adresă specifică de 
rețea, care poate fi legată de un număr 
sau de un nume de abonat;

(d) „servicii de comunicații electronice”
înseamnă servicii prestate în mod normal 
în schimbul unei remunerații care constă 
integral sau în principal din transmiterea 
de semnale prin rețele de comunicații 
electronice, inclusiv servicii de 
telecomunicații și servicii de transmisie în 
rețelele utilizate pentru radiodifuziune, 
fiind exclusă însă prestarea de servicii sau 
exercitarea controlului editorial asupra 
conținutului transmis prin utilizarea de 
rețele și servicii de comunicații 
electronice; nu includ serviciile societății 
informaționale, astfel cum sunt definite la 
articolul 1 din Directiva 98/34/CE, care 
nu constau integral sau în principal în 
transmiterea de semnale prin rețele de 
comunicații electronice.

Or. en

Amendamentul 538
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Excluderi aplicabile concesiunilor 
atribuite de entități contractante
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(1) Prezenta directivă nu se aplică în 
cazul concesiunilor atribuite de entități 
contractante în alte scopuri decât pentru 
desfășurarea activităților lor, astfel cum 
sunt definite în anexa III, sau pentru 
desfășurarea unor asemenea activități 
într-o țară terță, în condiții care nu 
implică utilizarea fizică a unei rețele sau 
zone geografice de pe teritoriul Uniunii.
(2) Entitățile contractante notifică 
Comisiei sau organismului național de 
supraveghere, la cerere, orice activități pe 
care le consideră excluse. Comisia poate 
publica periodic în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, în scop informativ, 
liste ale categoriilor de activități pe care le 
consideră excluse. În acest sens, Comisia 
respectă orice aspect comercial sensibil pe 
care entitățile contractante îl pot aduce la 
cunoștință cu ocazia transmiterii 
informațiilor.

Or. en

Amendamentul 539
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Entitățile contractante notifică Comisiei 
sau organismului național de 
supraveghere, la cerere, orice activități pe
care le consideră excluse. Comisia poate 
publica periodic în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, în scop informativ, liste 
ale categoriilor de activități pe care le 
consideră excluse. În acest sens, Comisia 
respectă orice aspect comercial sensibil pe 
care entitățile contractante îl pot aduce la 
cunoștință cu ocazia transmiterii 
informațiilor.

(2) Entitățile contractante notifică Comisiei 
sau unui eventual organism național de 
resort, la cerere, orice activități pe care le 
consideră excluse. Comisia poate publica 
periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, în scop informativ, liste ale 
categoriilor de activități pe care le 
consideră excluse. În acest sens, Comisia 
respectă orice aspect comercial sensibil pe 
care entitățile contractante îl pot aduce la 
cunoștință cu ocazia transmiterii 
informațiilor.



AM\916802RO.doc 39/143 PE497.782v03-00

RO

Or. de

Justificare

Trimiterea la un „organism național de supraveghere” ar trebui eliminată, întrucât ar putea 
fi privită ca un amestec în chestiunile de organizare internă care intră sub incidența statelor 
membre.

Amendamentul 540
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) poate fi controlată prin cooperare 
public-public;

Or. en

Amendamentul 541
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) concesiuni atribuite de către o entitate 
contractantă unei întreprinderi afiliate;

(a) concesiuni atribuite de către o entitate 
contractantă, potrivit definiției de la 
articolul 4 alineatul (1) punctele 2 și 3,
unei întreprinderi afiliate;

Or. fr

Justificare

Acest alineat folosește o formulare preluată din dispozițiile Directivei 2004/17/CE care 
urmărea să permită furnizorilor istorici locali și naționali care nu erau autorități 
contractante să desfășoare o activitate industrială beneficiind, totodată, de sinergii în 
interiorul grupului, folosindu-se, astfel, de serviciile filialelor create de societățile-mamă. 
Prin urmare, această posibilitate ar trebui lăsată doar entităților contractante care nu sunt 
autorități contractante. 
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Amendamentul 542
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concesiuni atribuite de către o asociere 
în participație, formată exclusiv dintr-o 
serie de entități contractante în scopul 
desfășurării activităților descrise în 
anexa III, unei întreprinderi care este 
afiliată cu una dintre aceste entități 
contractante.

(b) concesiuni atribuite de către o asociere 
în participație, formată exclusiv dintr-o 
serie de entități contractante, potrivit 
definiției de la articolul 4 alineatul (1) 
punctele 2 și 3, în scopul desfășurării 
activităților descrise în anexa III, unei 
întreprinderi care este afiliată cu una dintre 
aceste entități contractante.

Or. fr

Justificare

Acest alineat folosește o formulare preluată din dispozițiile Directivei 2004/17/CE care 
urmărea să permită furnizorilor istorici locali și naționali care nu erau autorități 
contractante să desfășoare o activitate industrială beneficiind, totodată, de sinergii în 
interiorul grupului, folosindu-se, astfel, de serviciile filialelor create de societățile-mamă. 
Prin urmare, această posibilitate ar trebui lăsată doar entităților contractante care nu sunt 
autorități contractante. 

Amendamentul 543
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) concesiunilor de servicii, cu condiția ca 
cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri 
totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare serviciilor în general, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
servicii întreprinderilor cu care este 
afiliată;

(a) contractelor de servicii, cu condiția ca 
cel puțin 80 % din activitățile întreprinderii 
afiliate care fac obiectul contractului de 
concesionare de servicii să provină din 
furnizarea unor astfel de servicii către 
întreprinderi la care este afiliată;
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Or. en

Amendamentul 544
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) concesiunilor de servicii, cu condiția ca 
cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri 
totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare serviciilor în general, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
servicii întreprinderilor cu care este 
afiliată;

(a) concesiunilor de servicii, cu condiția ca 
cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri 
totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare serviciilor care fac 
obiectul contractului de concesionare de 
servicii, să provină în ultimii trei ani din 
furnizarea de servicii întreprinderilor cu 
care este afiliată;

Or. de

Amendamentul 545
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concesiunilor de lucrări, cu condiția ca 
cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri 
totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare lucrărilor în general, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
lucrări întreprinderilor cu care este afiliată.

(b) concesiunilor de lucrări, cu condiția ca 
cel puțin 80 % din activitățile întreprinderii 
afiliate care fac obiectul contractului de 
concesionare de lucrări să provină din 
furnizarea de lucrări întreprinderilor cu 
care este afiliată.

Or. en

Amendamentul 546
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concesiunilor de lucrări, cu condiția ca 
cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri 
totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare lucrărilor în general, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
lucrări întreprinderilor cu care este afiliată.

(b) concesiunilor de lucrări, cu condiția ca 
cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri 
totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare lucrărilor care fac 
obiectul contractului de concesionare de 
lucrări să provină în ultimii trei ani din 
furnizarea de lucrări întreprinderilor cu 
care este afiliată.

Or. de

Justificare

Din moment ce societățile afiliate pot fi active pe o serie de piețe diferite deschise într-o 
măsură diferită concurenței, numai activitatea care face obiectul concesiunii de servicii sau 
lucrări ar trebui luată în considerare la fixarea unei limite privind măsura în care societățile 
afiliate pot fi active pe piață în numele unor terți. Pentru a asigura un mediu concurențial 
echitabil, nu trebuie luate în calcul toate activitățile societăților afiliate. 

Amendamentul 547
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concesiunilor de lucrări, cu condiția ca 
cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri 
totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare lucrărilor în general, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
lucrări întreprinderilor cu care este afiliată.

(b) concesiunilor de lucrări, cu condiția ca 
cel puțin 80 % din activitățile 
întreprinderii afiliate, corespunzătoare 
lucrărilor în general, să provină în ultimii 
trei ani din furnizarea de lucrări 
întreprinderilor cu care este afiliată.

Or. de

Amendamentul 548
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care mai mult de o 
întreprindere afiliată cu entitatea 
contractantă furnizează servicii, produse 
sau lucrări identice sau similare, 
procentajele menționate la alineatul (4) se 
calculează luând în considerare cifra 
totală de afaceri generată de furnizarea 
de servicii, bunuri, respectiv lucrări de 
către respectivele întreprinderi afiliate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 549
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 15 și cu 
condiția ca asocierea în participație să fi 
fost înființată pentru a desfășura activitatea 
în cauză pe o perioadă de cel puțin trei ani
și ca actul de înființare a asocierii în 
participație să prevadă că entitățile 
contractante care o formează vor face parte 
din aceasta cel puțin pentru o perioadă la 
fel de lungă, prezenta directivă nu se aplică 
concesiunilor atribuite de:

Fără a aduce atingere articolului 15 și cu 
condiția ca asocierea în participație sau 
cooperarea oficială să fi fost înființată 
pentru a desfășura activitatea în cauză pe o 
perioadă de un an și ca actul de înființare a 
asocierii în participație sau a cooperării 
oficiale să prevadă că entitățile 
contractante sau participante la cooperare 
care o formează vor face parte din aceasta 
cel puțin pentru o perioadă la fel de lungă, 
prezenta directivă nu se aplică 
concesiunilor atribuite de:

Or. en

Amendamentul 550
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o asociere în participație, formată 
exclusiv din mai multe entități contractante 
în scopul desfășurării de activități în sensul 
anexei III, uneia dintre aceste entități 
contractante sau

(a) o asociere în participație sau o 
cooperare oficială, formată exclusiv din 
mai multe entități contractante în scopul 
desfășurării de activități în sensul 
anexei III, uneia dintre aceste entități 
contractante sau

Or. en

Amendamentul 551
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o asociere în participație, formată 
exclusiv din mai multe entități contractante 
în scopul desfășurării de activități în sensul 
anexei III, uneia dintre aceste entități 
contractante sau

(a) o asociere în participație, formată 
exclusiv din mai multe entități 
contractante, potrivit definiției de la 
articolul 4 alineatul (1) punctele 2 și 3, în 
scopul desfășurării de activități în sensul 
anexei III, uneia dintre aceste entități 
contractante sau

Or. fr

Amendamentul 552
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o entitate contractantă unei astfel de 
asocieri în participație din care face parte. .

(b) o entitate unei astfel de asocieri în 
participație sau cooperări oficiale din care 
face parte.
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Or. en

Amendamentul 553
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o entitate contractantă unei astfel de 
asocieri în participație din care face parte.

(b) o entitate contractantă, potrivit 
definiției de la articolul 4 alineatul (1) 
punctele 2 și 3, unei astfel de asocieri în 
participație din care face parte.

Or. fr

Amendamentul 554
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat
Notificarea de informații de către 
entitățile contractante
Entitățile contractante notifică Comisiei 
sau organismului național de 
supraveghere, la cerere, următoarele 
informații privind aplicarea articolului 11 
alineatele (2) și (3) și a articolului 12:
(a) denumirile întreprinderilor sau ale 
asocierilor în participație în cauză,
(b) natura și valoarea concesiunilor 
implicate,
(c) elementele de probă considerate 
necesare de către Comisie sau de către 
organismul național de supraveghere 
pentru a demonstra că relația dintre 
întreprinderea sau asocierea în 
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participație căreia i se atribuie 
concesiunile și entitatea contractantă 
respectă cerințele prevăzute la articolul 11 
sau 12.

Or. en

Amendamentul 555
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile contractante notifică Comisiei 
sau organismului național de 
supraveghere, la cerere, următoarele 
informații privind aplicarea articolului 11 
alineatele (2) și (3) și a articolului 12:

Entitățile contractante notifică Comisiei 
sau autorităților naționale competente, la 
cerere, următoarele informații privind 
aplicarea articolului 11 alineatele (2) și (3) 
și a articolului 12:

Or. en

Amendamentul 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile contractante notifică Comisiei 
sau organismului național de 
supraveghere, la cerere, următoarele 
informații privind aplicarea articolului 11 
alineatele (2) și (3) și a articolului 12:

Entitățile contractante notifică Comisiei 
sau organismului național cu 
responsabilitate în acest domeniu, dacă 
există un astfel de organism, la cerere, 
următoarele informații privind aplicarea 
articolului 11 alineatele (2) și (3) și a 
articolului 12:

Or. de

Justificare

Trimiterea la un „organism național de supraveghere” ar trebui eliminată, întrucât ar putea 
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fi privită ca un amestec în chestiunile de organizare internă care intră sub incidența statelor 
membre. 

Amendamentul 557
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) elementele de probă considerate 
necesare de către Comisie sau de către 
organismul național de supraveghere 
pentru a demonstra că relația dintre 
întreprinderea sau asocierea în 
participație căreia i se atribuie 
concesiunile și entitatea contractantă 
respectă cerințele prevăzute la articolul 11 
sau 12.

eliminat

Or. en

Amendamentul 558
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) elementele de probă considerate 
necesare de către Comisie sau de către 
organismul național de supraveghere
pentru a demonstra că relația dintre 
întreprinderea sau asocierea în participație 
căreia i se atribuie concesiunile și entitatea 
contractantă respectă cerințele prevăzute la 
articolul 11 sau 12.

(c) elementele de probă considerate 
necesare de către Comisie sau de către 
organismul național cu responsabilitate în 
acest domeniu, dacă există un astfel de 
organism, pentru a demonstra că relația 
dintre întreprinderea sau asocierea în 
participație căreia i se atribuie concesiunile 
și entitatea contractantă respectă cerințele 
prevăzute la articolul 11 sau 12.

Or. de
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Justificare

Trimiterea la un „organism național de supraveghere” ar trebui eliminată, întrucât ar putea 
fi privită ca un amestec în chestiunile de organizare internă care intră sub incidența statelor 
membre.

Amendamentul 559
Cristiana Muscardini

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică teritoriilor 
de frontieră ale statelor membre aflate în 
proprietatea statului, aceasta fiind o zonă 
strategică și sensibilă din motive de 
securitate națională. 

Or. it

Amendamentul 560
Cristiana Muscardini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Concesiunile pentru lucrări ce urmează a 
fi executate într-o zonă de frontieră a 
unui stat membru aflată în proprietatea 
statului nu pot fi atribuite pe baza unei 
invitații internaționale la licitație.

Or. it

Amendamentul 561
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Relațiile dintre autoritățile publice Cooperarea între autoritățile contractante

Or. en

Amendamentul 562
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Relațiile dintre autoritățile publice Cooperarea între autoritățile contractante

Or. fr

Amendamentul 563
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) respectiva autoritate sau entitate 
exercită asupra persoanei juridice în cauză 
un control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii

(a) respectiva autoritate sau entitate 
exercită asupra persoanei juridice în cauză 
un control echivalent celui pe care îl 
exercită asupra propriilor servicii

Or. en

Amendamentul 564
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) respectiva autoritate sau entitate 
exercită asupra persoanei juridice în cauză 
un control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii

(a) respectiva autoritate sau entitate 
exercită asupra persoanei juridice în cauză 
un control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii; Exercitarea 
controlului în sensul prezentului alineat 
nu implică cerința obligatorie ca 
autoritatea sau entitatea contractantă să 
dețină 100% din drepturile de proprietate.

Or. de

Justificare

În concordanță cu Regulamentul nr. 1370/2007 trebuie clarificat că acordarea directă a unei 
concesiuni unui entități controlate este posibilă cu condiția ca autoritatea sau entitatea 
contractantă să poată exercita o influență decisivă asupra obiectivelor strategice și deciziilor 
importante ale acesteia. În consecință, nu trebuie neapărat ca entitatea controlată să fie 
100% în proprietatea autorității sau entității contractante. 

Amendamentul 565
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) respectiva autoritate sau entitate 
exercită asupra persoanei juridice în cauză 
un control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii

(a) respectiva autoritate sau entitate 
exercită asupra persoanei juridice în cauză 
un control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii; această situație 
se consideră verificată în cazul în care ea 
exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate; pentru a stabili 
existența unui astfel de control, vor putea 
fi, de asemenea, luați în considerare 
factori precum gradul de reprezentare în 
organele administrative, de conducere sau 
de supraveghere, dispozițiile referitoare la 
această reprezentare în actul constitutiv 
sau participarea la capitalul social; nu 
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este o cerință obligatorie ca persoana 
juridică controlată să fie în totalitate în 
proprietatea autorității sau entității 
contractante. 

Or. de

Amendamentul 566
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) respectiva autoritate sau entitate 
exercită asupra persoanei juridice în cauză 
un control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii

(a) respectiva autoritate sau entitate 
exercită asupra persoanei juridice în cauză 
un control echivalent celui pe care îl 
exercită asupra propriilor servicii, adică 
exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate; statele membre 
hotărăsc condițiile în care poate fi 
exercitat un astfel de control;

Or. fr

Amendamentul 567
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă 
care o controlează sau pentru alte 
persoane juridice controlate de respectiva 
autoritate sau entitate contractantă

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 568
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă

(b) cel puțin 80 % din activitățile acelei 
persoane juridice care fac obiectul 
concesionării sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă

Or. en

Amendamentul 569
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă

(b) persoana juridică respectivă 
desfășoară activități în primul rând pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă se consideră că 
persoana juridică respectivă desfășoară 
activități în primul rând pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă 
care o controlează sau pentru alte 
persoane juridice controlate de respectiva 
autoritate sau entitate contractantă, în 
cazul în care cel puțin 90% din activitățile 
derulate fac obiectul contractului pentru 
persoana juridică sau persoanele juridice 
respective;

Or. de
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Justificare

Propunerea combină concluzia relevantă a CJUE din hotărârea sa în Cauza C-107/98 cu o 
clauză privind „sfera de siguranță” prin care se stabilește o prezumție relativă pentru a 
determina când există o activitate „in-house”.

Amendamentul 570
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă

(b) cel puțin 80 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă

Or. en

Amendamentul 571
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă

(b) toate activitățile acelei persoane 
juridice sunt efectuate pentru autoritatea 
sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă;

Or. en

Justificare

Pentru a proteja concurența loială, trebuie limitată excepția „in-house”. Ar fi nedrept ca 
operatorii in-house să aibă, de asemenea, acces la piața liberă și să concureze cu alți 
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operatori privați cărora nu li se atribuie niciun contract fără o procedură concurențială.  În 
plus, restul de 10% din activități s-ar putea să nu fie neapărat foarte marginale.

Amendamentul 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă

(b) cel puțin 80 % din activitățile persoanei 
juridice respective care fac obiectul 
concesionării sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă; printre 
activitățile efectuate pentru autoritatea 
sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă se numără și 
activitățile efectuate pentru terți în cazul 
în care serviciul face parte din mandatul 
ce îi revine autorității contractante prin 
statut; 

Or. de

Justificare

Municipalitățile au datoria prin statut de a furniza servicii de interes general. Acest lucru 
este valabil indiferent de relevanța pentru piață a serviciilor respective. Toate serviciile 
municipale sunt furnizate în beneficiul cetățenilor – cu alte cuvinte al unor terțe părți. Ca 
atare, municipalitățile, în calitatea lor de autorități publice sau prin intermediul 
întreprinderilor aflate în proprietatea lor care nu au statut juridic independent, furnizează 
servicii către terți în același mod ca și utilitățile municipale care au acționari și personalitate 
juridică.

Amendamentul 573
Peter Simon
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice care fac obiectul 
contractului sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă;

Or. de

Amendamentul 574
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă

(b) cel puțin 90 % din cifra medie totală de 
afaceri a acelei persoane juridice este 
realizată prin intermediul unor activități
efectuate pentru autoritatea sau entitatea 
contractantă care o controlează sau pentru 
alte persoane juridice controlate de 
respectiva autoritate sau entitate 
contractantă;

Or. fr

Justificare

Text adaptat la contextul concesiunilor.

Amendamentul 575
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă

(b) grosul activităților acelei persoane 
juridice este efectuat pentru autoritatea sau 
entitatea contractantă care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de respectiva autoritate sau entitate 
contractantă

Or. fr

Amendamentul 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun și Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă

(b) grosul activităților acelei persoane 
juridice este efectuat pentru autoritatea sau 
entitatea contractantă care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de respectiva autoritate sau entitate 
contractantă;

Or. pl

Amendamentul 577
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) ) cel puțin 80 % din cifra medie totală 
de afaceri a persoanei juridice care face 
obiectul concesiunii este realizată pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă 
care o controlează sau pentru alte 
persoane juridice controlate de respectiva 
autoritate sau entitate contractantă;
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Or. de

Amendamentul 578
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la 
capitalul persoanei juridice controlate.

eliminat

Or. de

Amendamentul 579
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la 
capitalul persoanei juridice controlate.

eliminat

Or. de

Amendamentul 580
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, cu excepția 
formelor de participare privată obligatorii 
din punct de vedere legal.

Or. en
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Amendamentul 581
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, cu excepția 
formelor de participare privată obligatorii 
din punct de vedere legal.

Or. en

Amendamentul 582
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, cu excepția 
formelor de participații private non-profit 
inerente autorității contractante care 
deține controlul sau persoanei juridice 
controlate prezente în unele întreprinderi 
sociale responsabile cu îndeplinirea unor 
sarcini aferente serviciului public create 
special pentru a respecta cerințele legate 
de interesul public, care nu sunt de 
natură industrială și comercială și sunt 
reglementate de legile în vigoare în statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 583
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, exceptând 
situația în care există o obligație statutară 
în acest sens în statele membre în cauză.

Or. de

Justificare

În unele state membre, ca răspuns la evoluțiile și mecanismele istorice care s-au dezvoltat în 
mod organic, legea prevede în mod obligatoriu participarea privată. Aceste forme de 
cooperare ar trebui să rămână posibile, dar orice alt tip de participare privată ar trebui 
exclus în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție.

Amendamentul 584
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la 
capitalul persoanei juridice controlate, cu 
excepția formelor de participații private 
non-profit specifice autorității 
contractante care deține controlul sau 
persoanei juridice controlate prezente în 
unele întreprinderi sociale responsabile 
cu îndeplinirea anumitor sarcini aferente 
serviciului public înființate special pentru 
a respecta cerințele legate de interesul 
public, care nu sunt de natură industrială 
și comercială și sunt reglementate de 
legile în vigoare în statele membre.

Or. fr
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Amendamentul 585
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate.

Or. es

Amendamentul 586
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că o autoritate contractantă 
sau o entitate contractantă, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii în sensul literei 
(a) de la primul paragraf atunci când 
exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 587
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că o autoritate contractantă 
sau o entitate contractantă, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii în sensul literei 
(a) de la primul paragraf atunci când 
exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate.

eliminat

Or. de

Justificare

Pentru a îndeplini obiectivele declarate, și anume simplificarea și raționalizarea legii privind 
concesiunile, explicațiile complicate ar putea fi evitate în textul juridic, întrucât ele nu măresc 
certitudinea juridică și depășesc cadrul jurisprudenței Curții de Justiție a UE.

Amendamentul 588
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că o autoritate contractantă 
sau o entitate contractantă, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii în sensul literei 
(a) de la primul paragraf atunci când 
exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 589
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că o autoritate contractantă 
sau o entitate contractantă, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii în sensul literei 
(a) de la primul paragraf atunci când 
exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei juridice 
controlate.

Se consideră că o autoritate contractantă 
sau o entitate contractantă, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii în sensul literei 
(a) de la primul paragraf atunci când 
exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei juridice 
controlate. Condițiile de mai sus se aplică 
mutatis mutandis în cazul în care o 
autoritate contractantă acordă un 
contract public unei persoane juridice pe 
care o controlează împreună cu alte 
autorități contractante.

Or. de

Amendamentul 590
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că o autoritate contractantă 
sau o entitate contractantă, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii în sensul literei 
(a) de la primul paragraf atunci când 
exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei juridice 
controlate.

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Or. de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 591
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, atribuie o 
concesiune entității care o controlează 
sau unei alte persoane juridice controlate 
de către aceeași autoritate contractantă, 
cu condiția să nu existe participare 
privată la capitalul persoanei juridice 
căreia îi este atribuită concesiunea 
publică.

eliminat

Or. en

Justificare

Această dispoziție depășește cadrul jurisprudenței CEJ (hotărârea Teckal) și ar îngrădi în 
mod excesiv concurența.

Amendamentul 592
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă sau o entitate 

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă sau o entitate 



PE497.782v03-00 64/143 AM\916802RO.doc

RO

contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, atribuie o 
concesiune entității care o controlează sau 
unei alte persoane juridice controlate de 
către aceeași autoritate contractantă, cu 
condiția să nu existe participare privată la 
capitalul persoanei juridice căreia îi este 
atribuită concesiunea publică.

contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 1, atribuie o 
concesiune entității care o controlează sau
unei alte persoane juridice controlate de 
către aceeași autoritate sau entitate
contractantă, cu condiția să nu existe 
participare privată la capitalul persoanei 
juridice căreia îi este atribuită concesiunea 
publică, cu excepția formelor de 
participare privată obligatorii din punct 
de vedere legal.

Or. en

Amendamentul 593
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, atribuie o 
concesiune entității care o controlează sau 
unei alte persoane juridice controlate de 
către aceeași autoritate contractantă, cu 
condiția să nu existe participare privată la 
capitalul persoanei juridice căreia îi este 
atribuită concesiunea publică.

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, atribuie o 
concesiune unității(lor) care o controlează 
sau unei alte persoane juridice controlate 
de către aceeași autoritate contractantă.

Or. de

Justificare

În concordanță cu Regulamentul nr. 1370/2007 trebuie clarificat că acordarea directă a unei 
concesiuni unui entități controlate este posibilă cu condiția ca autoritatea sau entitatea 
contractantă să poată exercita o influență decisivă asupra obiectivelor strategice și deciziilor 
importante ale acesteia. În consecință, nu trebuie neapărat ca entitatea controlată să fie 
100% în proprietatea autorității sau entității contractante. 
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Amendamentul 594
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, atribuie o 
concesiune entității care o controlează sau 
unei alte persoane juridice controlate de 
către aceeași autoritate contractantă, cu 
condiția să nu existe participare privată la 
capitalul persoanei juridice căreia îi este 
atribuită concesiunea publică.

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, atribuie o 
concesiune entității sau entităților care o 
controlează sau unei alte persoane juridice 
controlate de către aceeași autoritate 
contractantă, cu condiția să nu existe 
participare privată la capitalul persoanei 
juridice căreia îi este atribuită concesiunea 
publică, cu excepția formelor de 
participare privată obligatorii din punct 
de vedere legal.

Or. en

Amendamentul 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, atribuie o 
concesiune entității care o controlează sau 
unei alte persoane juridice controlate de 
către aceeași autoritate contractantă, cu 
condiția să nu existe participare privată la 
capitalul persoanei juridice căreia îi este 
atribuită concesiunea publică.

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, atribuie o 
concesiune entității care o controlează sau 
unei alte persoane juridice controlate de 
către aceeași autoritate contractantă, cu 
condiția să nu existe participare privată la 
capitalul persoanei juridice căreia îi este 
atribuită concesiunea publică, cu excepția 
formelor de participații private non-profit 
inerente autorității contractante care 
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deține controlul sau persoanei juridice 
controlate prezente în unele întreprinderi 
sociale responsabile cu îndeplinirea unor 
sarcini aferente serviciului public create 
special pentru a respecta cerințele legate 
de interesul public, care nu sunt de 
natură industrială și comercială și sunt 
reglementate de legile în vigoare în statele 
membre..

Or. en

Amendamentul 596
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, atribuie o 
concesiune entității care o controlează sau 
unei alte persoane juridice controlate de
către aceeași autoritate contractantă, cu 
condiția să nu existe participare privată la 
capitalul persoanei juridice căreia îi este 
atribuită concesiunea publică.

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, atribuie o 
concesiune unității(lor) care o controlează 
sau unei alte persoane juridice controlate 
de către aceeași autoritate contractantă.

Or. de

Amendamentul 597
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
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autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, atribuie o 
concesiune entității care o controlează sau 
unei alte persoane juridice controlate de 
către aceeași autoritate contractantă, cu 
condiția să nu existe participare privată la 
capitalul persoanei juridice căreia îi este 
atribuită concesiunea publică.

autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, atribuie o 
concesiune entității care o controlează sau 
unei alte persoane juridice controlate de 
către aceeași autoritate contractantă, cu 
condiția să nu existe participare privată la 
capitalul persoanei juridice căreia îi este 
atribuit contractul public, cu excepția 
formelor de participații private non-profit 
specifice autorității sau entității 
contractante care deține controlul sau 
persoanei juridice controlate prezente în 
unele întreprinderi sociale responsabile 
cu îndeplinirea unor sarcini aferente 
serviciului public create special pentru a 
respecta cerințele legate de interesul 
public, care nu sunt de natură industrială 
și comercială și sunt reglementate de 
legile în vigoare în statele membre.. 

Or. fr

Amendamentul 598
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele juridice non-profit care 
activează în sectorul social (asociații, 
asociații mutuale, cooperative etc.) nu fac 
obiectul dispozițiilor prezentului articol.

Or. fr

Amendamentul 599
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) [...] eliminat

Or. de

Amendamentul 600
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O autoritate contractantă sau o 
entitate contractantă, în sensul articolului 
4 alineatul (1) paragraful 1, care nu 
exercită asupra unei persoane juridice 
controlul în sensul alineatului (1), poate 
să atribuie un contract, fără a aplica 
dispozițiile prezentei directive, unei 
persoane juridice pe care o controlează în 
comun cu alte autorități sau entități 
contractante, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții: 

eliminat

(a) autoritățile sau entitățile contractante, 
în sensul articolului 4 alineatul (1) 
paragraful 1, exercită asupra persoanei 
juridice un control similar controlului pe 
care îl exercită asupra propriilor servicii; 

(b) cel puțin 90 % din activitățile 
persoanei juridice respective se realizează 
pentru autoritățile sau entitățile 
contractante care o controlează, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, 
sau pentru alte persoane juridice 
controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

(c) nu există participare privată la 
capitalul persoanei juridice controlate.

În sensul literei (a), se consideră că 
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autoritățile sau entitățile contractante 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1) 
paragraful 1, controlează în comun o 
persoană juridică dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiții:

(a) organele decizionale ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților sau 
entităților contractante participante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) 
paragraful 1; 

(b) autoritățile sau entitățile contractante 
respective, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, pot exercita în 
comun o influență decisivă asupra 
obiectivelor strategice și asupra deciziilor 
semnificative ale persoanei juridice 
controlate; 

(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate; 

(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea 
costurilor efective din contractele de 
achiziții publice cu autoritățile 
contractante.

Or. en

Justificare

Excepția in-house ar trebui să se limiteze la entitățile controlate de autoritatea contractantă. 
Extinderea acestei dispoziții la entitățile juridice care sunt controlate în comun de autoritatea 
contractantă și o altă autoritate subcontractantă ar restrânge în mod excesiv concurența.

Amendamentul 601
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

O autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, care nu exercită 
asupra unei persoane juridice controlul în 
sensul alineatului (1), poate să atribuie un 
contract, fără a aplica dispozițiile
prezentei directive, unei persoane juridice 
pe care o controlează în comun cu alte 
autorități sau entități contractante, dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții:

O autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, care nu exercită 
asupra unei persoane juridice controlul în 
sensul alineatului (1), poate să atribuie un 
contract, în afara domeniului de aplicare 
al prezentei directive, unei persoane 
juridice pe care o controlează în comun cu 
alte autorități sau entități contractante, și 
persoana juridică pe care autoritatea 
contractantă sau autoritățile contractante 
o controlează poate primi bunuri și 
servicii din partea acestor proprietari 
publici fără a aplica prezenta directivă, 
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 602
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritățile sau entitățile contractante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 
1, exercită asupra persoanei juridice un 
control similar controlului pe care îl 
exercită asupra propriilor servicii;

(a) autoritățile sau entitățile contractante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 
1, exercită asupra persoanei juridice un 
control echivalent controlului pe care îl 
exercită asupra propriilor servicii;

Or. en

Amendamentul 603
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritățile sau entitățile contractante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 
1, exercită asupra persoanei juridice un 
control similar controlului pe care îl 
exercită asupra propriilor servicii;

(a) autoritățile sau entitățile contractante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 
1, exercită asupra persoanei juridice un 
control similar controlului pe care îl 
exercită asupra propriilor servicii;
Exercitarea controlului în sensul 
prezentului alineat nu implică cerința 
obligatorie ca autoritatea sau entitatea 
contractantă să dețină 100% din 
drepturile de proprietate.

Or. de

Justificare

În concordanță cu Regulamentul nr. 1370/2007 trebuie clarificat că acordarea directă a unei 
concesiuni unui entități controlate este posibilă cu condiția ca autoritatea sau entitatea 
contractantă să poată exercita o influență decisivă asupra obiectivelor strategice și deciziilor 
importante ale acesteia. În consecință, nu trebuie neapărat ca entitatea controlată să fie 
100% în proprietatea autorității sau entității contractante. 

Amendamentul 604
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritățile sau entitățile contractante, 
în sensul articolului 4 alineatul (1) 
paragraful 1, exercită asupra persoanei 
juridice un control similar controlului pe 
care îl exercită asupra propriilor servicii;

(a) consiliile directoare ale persoanelor 
juridice în cauză sunt numite de 
majoritatea autorităților contractante 
participante;

Or. fr

Amendamentul 605
Françoise Castex
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritățile sau entitățile contractante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 
1, exercită asupra persoanei juridice un 
control similar controlului pe care îl 
exercită asupra propriilor servicii;

(a) autoritățile sau entitățile contractante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 1, 
exercită asupra persoanei juridice un 
control echivalent cu cel pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii, adică exercită o 
influență decisivă atât asupra obiectivelor 
strategice, cât și asupra deciziilor 
importante ale persoanei juridice 
controlate. Statele membre hotărăsc 
modul în care poate fi exercitat un astfel 
de control;

Or. fr

Amendamentul 606
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritățile sau entitățile contractante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 
1, exercită asupra persoanei juridice un 
control similar controlului pe care îl 
exercită asupra propriilor servicii;

(a) autoritățile sau entitățile contractante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 
1, exercită asupra persoanei juridice un 
control similar controlului pe care îl 
exercită asupra propriilor servicii; această 
situație se consideră verificată în cazul în 
care ea exercită o influență decisivă atât 
asupra obiectivelor strategice, cât și 
asupra deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate; pentru a stabili 
existența unui astfel de control, vor putea 
fi, de asemenea, luați în considerare 
factori precum gradul de reprezentare în 
organele administrative, de conducere sau 
de supraveghere, dispozițiile referitoare la 
această reprezentare în actul constitutiv 
sau participarea la capitalul social; nu 
este o cerință obligatorie ca persoana 
juridică controlată să fie în totalitate în 



AM\916802RO.doc 73/143 PE497.782v03-00

RO

proprietatea autorității sau entității 
contractante.

Or. de

Amendamentul 607
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile 
persoanei juridice respective se realizează 
pentru autoritățile sau entitățile 
contractante care o controlează, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, 
sau pentru alte persoane juridice 
controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 608
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile persoanei 
juridice respective se realizează pentru 
autoritățile sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul 
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

(b) cel puțin 80% din activitățile persoanei 
juridice respective care fac obiectul 
concesiunii se realizează pentru autoritățile 
sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul 
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

Or. en
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Amendamentul 609
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile persoanei 
juridice respective se realizează pentru 
autoritățile sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul 
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

(b) persoana juridică respectivă 
desfășoară activități în primul rând pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă se consideră că 
persoana juridică respectivă desfășoară 
activități în primul rând pentru 
autoritatea sau entitatea contractantă 
care o controlează sau pentru alte 
persoane juridice controlate de aceeași 
autoritate sau entitate contractantă, în 
cazul în care cel puțin 90% din activitățile 
afectate fac obiectul contractului pentru 
persoana juridică sau persoanele juridice 
respective;

Or. de

Justificare

Propunerea combină concluzia relevantă a CJUE din hotărârea sa în Cauza C-107/98 cu o 
clauză privind „sfera de siguranță” prin care se stabilește o prezumție relativă pentru a 
determina când există o activitate „in-house”.

Amendamentul 610
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile persoanei 
juridice respective se realizează pentru 
autoritățile sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 

(b) cel puțin 80 % din activitățile persoanei 
juridice respective se realizează pentru 
autoritățile sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
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juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

Or. en

Amendamentul 611
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile persoanei 
juridice respective se realizează pentru 
autoritățile sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul 
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

(b) cel puțin 90 % din cifra de afaceri 
totală a persoanei juridice respective se 
realizează pentru autoritățile sau entitățile 
contractante care o controlează, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, sau 
pentru alte persoane juridice controlate de 
aceeași autoritate sau entitate contractantă;

Or. fr

Justificare

Text adaptat la contextul concesiunilor.

Amendamentul 612
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile persoanei 
juridice respective se realizează pentru 
autoritățile sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul 
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

(b) cel puțin 80% din activitățile persoanei 
juridice respective care fac obiectul 
contractului se realizează pentru 
autoritățile sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul 
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă; printre activitățile 
efectuate pentru autoritățile sau entitățile 
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contractante menționate la articolul 4 
alineatul (1) punctul 1 sau pentru alte 
persoane juridice controlate de aceeași 
autoritate sau entitate contractantă se 
numără și activitățile efectuate pentru 
terți în cazul în care serviciul face parte 
din mandatul ce îi revine autorității 
contractante prin statut sau este prestat 
pentru alte autorități contractante;

Or. de

Justificare

În interesul coerenței interne a directivei este de preferat să se specifice o valoare de 80% 
mai degrabă decât 90% din activitățile persoanei juridice (a se vedea pragul de 80% de la 
articolul 11 alineatul (4) litera (a)). În plus, 80% oferă mai multă flexibilitate autorităților 
locale în practică. Trimiterea la obiectul concesiunii conferă mai multă certitudine juridică în 
practică.

Amendamentul 613
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile persoanei 
juridice respective se realizează pentru 
autoritățile sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul 
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

(b) cel puțin 90% din activitățile persoanei 
juridice respective care fac obiectul 
contractului se realizează pentru 
autoritățile sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul 
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

Or. de

Amendamentul 614
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile
persoanei juridice respective se realizează 
pentru autoritățile sau entitățile 
contractante care o controlează, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, sau 
pentru alte persoane juridice controlate de 
aceeași autoritate sau entitate contractantă;

(b) grosul activităților persoanei juridice 
respective se realizează pentru autoritățile 
sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă; Statele membre pot 
specifica o pondere minimă obligatorie a 
cifrei de afaceri controlate de autoritatea 
contractantă;

Or. fr

Amendamentul 615
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile persoanei 
juridice respective se realizează pentru 
autoritățile sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul 
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

(b) grosul activităților persoanei juridice 
respective se realizează pentru autoritățile 
sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul 
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

Or. pl

Amendamentul 616
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cel puțin 80 % din activitățile acelei 
persoane juridice, care fac obiectul 
contractului, sunt efectuate pentru 
autoritățile contractante care o 
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controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceleași autorități 
contractante;

Or. de

Amendamentul 617
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la 
capitalul persoanei juridice controlate.

eliminat

Or. de

Justificare

Pentru a îndeplini obiectivele declarate, și anume simplificarea și raționalizarea legii privind 
concesiunile, explicațiile complicate ar putea fi evitate în textul juridic, întrucât ele nu măresc 
certitudinea juridică și depășesc cadrul jurisprudenței Curții de Justiție a UE.

Amendamentul 618
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la 
capitalul persoanei juridice controlate.

eliminat

Or. de

Amendamentul 619
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, cu excepția 
formelor de participare privată obligatorii 
din punct de vedere legal.

Or. en

Amendamentul 620
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, cu excepția 
formelor de participare privată obligatorii 
din punct de vedere legal.

Or. en

Amendamentul 621
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, cu excepția 
formelor de participații private non-profit 
inerente autorității contractante care 
deține controlul sau persoanei juridice 
controlate prezente în unele întreprinderi 
sociale responsabile cu îndeplinirea unor 
sarcini aferente serviciului public create 
special pentru a respecta cerințele legate 
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de interesul public, care nu sunt de 
natură industrială și comercială și sunt 
reglementate de legile în vigoare în statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 622
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, exceptând 
situația în care există o obligație statutară 
în acest sens în statele membre în cauză.

Or. de

Justificare

În unele state membre, ca răspuns la evoluțiile și mecanismele istorice care s-au dezvoltat în 
mod organic, legea prevede în mod obligatoriu participarea privată. Aceste forme de 
cooperare ar trebui să rămână posibile, dar orice alt tip de participare privată ar trebui 
exclus în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție.

Amendamentul 623
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate.

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, cu excepția 
formelor de participații private non-profit 
specifice autorității sau entității 
contractante care deține controlul sau 
persoanei juridice controlate prezente în 
unele întreprinderi sociale responsabile 
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cu îndeplinirea anumitor sarcini aferente 
serviciului public înființate special pentru 
a respecta cerințele legate de interesul 
public, care nu sunt de natură industrială 
și comercială și sunt reglementate de 
legile în vigoare în statele membre.

Or. fr

Amendamentul 624
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a), se consideră că 
autoritățile sau entitățile contractante 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1) 
paragraful 1, controlează în comun o 
persoană juridică dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiții:

eliminat

(a) organele decizionale ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților sau 
entităților contractante participante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) 
paragraful 1;
(b) autoritățile sau entitățile contractante 
respective, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, pot exercita în 
comun o influență decisivă asupra 
obiectivelor strategice și asupra deciziilor 
semnificative ale persoanei juridice 
controlate;
(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate;
(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea 
costurilor efective din contractele de 
achiziții publice cu autoritățile 
contractante.
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Or. en

Amendamentul 625
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a), se consideră că 
autoritățile sau entitățile contractante 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1) 
paragraful 1, controlează în comun o 
persoană juridică dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiții:

eliminat

(a) organele decizionale ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților sau 
entităților contractante participante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) 
paragraful 1;
(b) autoritățile sau entitățile contractante 
respective, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, pot exercita în 
comun o influență decisivă asupra 
obiectivelor strategice și asupra deciziilor 
semnificative ale persoanei juridice 
controlate;
(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate;
(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea 
costurilor efective din contractele de 
achiziții publice cu autoritățile 
contractante.

Or. de

Amendamentul 626
Peter Simon
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a), se consideră că 
autoritățile sau entitățile contractante 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1) 
paragraful 1, controlează în comun o 
persoană juridică dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiții:

eliminat

(a) organele decizionale ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților sau 
entităților contractante participante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) 
paragraful 1;
(b) autoritățile sau entitățile contractante 
respective, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, pot exercita în 
comun o influență decisivă asupra 
obiectivelor strategice și asupra deciziilor
semnificative ale persoanei juridice 
controlate;
(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate;
(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea 
costurilor efective din contractele de 
achiziții publice cu autoritățile 
contractante.

Or. de

Amendamentul 627
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organele decizionale ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților sau 
entităților contractante participante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 
1;

(a) organele decizionale ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților sau 
entităților contractante participante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 
1; un reprezentant poate reprezenta una 
sau mai multe autorități contractante 
participante;

Or. en

Amendamentul 628
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organele decizionale ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților sau 
entităților contractante participante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 
1;

(a) organele decizionale ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai autorităților sau entităților 
contractante participante, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1;

Or. de

Amendamentul 629
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 630
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate;

(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese divergente față de cele 
ale autorităților publice care îi sunt afiliate;

Or. fr

Amendamentul 631
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea costurilor 
efective din contractele de achiziții publice
cu autoritățile contractante.

(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât acoperirea costurilor 
de exploatare și de investiție aferente 
concesiunilor atribuite de autoritățile sau 
entitățile contractante, potrivit definiției de 
la articolul 4 alineatul (1) punctul 1.

Or. fr

Justificare

Text adaptat la contextul concesiunilor.

Amendamentul 632
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un acord încheiat între două sau mai 
multe autorități contractante sau entități 
contractante, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, nu este 
considerat concesiune în sensul articolului 
2 alineatul (1) paragraful 1 din prezenta 
directivă dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiții:

(4) Un acord încheiat între două sau mai 
multe autorități contractante sau entități 
contractante, în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1, nu este 
considerat concesiune în sensul articolului 
2 alineatul (1) paragraful 1 din prezenta 
directivă și deci nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 633
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu se aplică unui 
acord încheiat între mai multe autorități 
sau entități contractante, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) punctul 1, sau 
unor grupuri alcătuite din autorități sau 
entități contractante, în sensul articolului 
4 alineatul (1) punctul 1, care prevede, în 
cadrul organizării interne a statelor 
membre, un transfer de competențe între 
părți în vederea îndeplinirii unei misiuni 
de serviciu public.
Persoanele juridice non-profit care 
activează în sectorul social (asociații, 
asociații mutuale, cooperative etc.) nu fac 
obiectul dispozițiilor prezentului articol.

Or. fr

Amendamentul 634
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordul stabilește o cooperare 
veritabilă între autoritățile sau entitățile 
contractante participante, care vizează 
desfășurarea în comun a sarcinilor lor de 
serviciu public și care implică drepturi și 
obligații reciproce ale părților;

eliminat

Or. en

Amendamentul 635
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordul stabilește o cooperare 
veritabilă între autoritățile sau entitățile 
contractante participante, care vizează 
desfășurarea în comun a sarcinilor lor de 
serviciu public și care implică drepturi și 
obligații reciproce ale părților;

eliminat

Or. de

Amendamentul 636
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordul stabilește o cooperare 
veritabilă între autoritățile sau entitățile 
contractante participante, care vizează 
desfășurarea în comun a sarcinilor lor de 
serviciu public și care implică drepturi și 

(a) scopul parteneriatului este 
îndeplinirea unei sarcini de serviciu 
public atribuite tuturor autorităților 
publice participante;
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obligații reciproce ale părților;

Or. en

Amendamentul 637
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă 
între autoritățile sau entitățile contractante 
participante, care vizează desfășurarea în 
comun a sarcinilor lor de serviciu public 
și care implică drepturi și obligații 
reciproce ale părților;

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă 
între autoritățile sau entitățile contractante 
participante, în calitate de autorități 
competente, în scopul de a asigura, în 
comun, organizarea aceleiași misiuni de 
serviciu public;

Or. en

Justificare

Clarificare a cooperării orizontale.

Amendamentul 638
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă 
între autoritățile sau entitățile contractante 
participante, care vizează desfășurarea în 
comun a sarcinilor lor de serviciu public și 
care implică drepturi și obligații reciproce 
ale părților;

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă 
între autoritățile sau entitățile contractante 
participante, care vizează desfășurarea în 
comun a sarcinilor lor de serviciu public 
sau punerea în comun a resurselor 
necesare pentru îndeplinirea temeinică a 
acestora și care implică drepturi și obligații 
reciproce ale părților; 

Or. fr
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Amendamentul 639
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă 
între autoritățile sau entitățile contractante 
participante, care vizează desfășurarea în 
comun a sarcinilor lor de serviciu public și 
care implică drepturi și obligații reciproce 
ale părților;

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă 
între autoritățile sau entitățile contractante 
participante, care vizează desfășurarea în 
comun sau una în numele celeilalte a 
sarcinilor lor de serviciu public;

Or. de

Amendamentul 640
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă 
între autoritățile sau entitățile contractante 
participante, care vizează desfășurarea în 
comun a sarcinilor lor de serviciu public și 
care implică drepturi și obligații reciproce 
ale părților;

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă 
între autoritățile sau entitățile contractante 
participante, care vizează desfășurarea în 
comun a sarcinilor lor de serviciu public;

Or. de

Amendamentul 641
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordul stabilește o cooperare 
veritabilă între autoritățile sau entitățile 
contractante participante, care vizează 
desfășurarea în comun a sarcinilor lor de 
serviciu public și care implică drepturi și 
obligații reciproce ale părților;

(a) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;
acest principiu se aplică și în cazul 
serviciilor conexe esențiale pentru 
furnizarea serviciilor de interes public;

Or. de

Justificare

Restricția referitoarea la serviciile de interes public este desprinsă din hotărârea CJUE în 
cauza C-480/06. Ea ar trebui să acopere, de asemenea, serviciile interne auxiliare de care 
beneficiază o autoritate contractantă în scopuri operative și administrative și aspectele 
organizatorice aferente îndatoririlor sale legale. Aceste servicii sunt, de asemenea, de interes 
public.

Amendamentul 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) obiectivul parteneriatului este 
executarea unei sarcini de serviciu public 
atribuită autorităților publice sau 
realizarea de activități auxiliare de 
achiziție în sensul articolului 2 alineatul 
(17) din propunerea de directivă privind 
achizițiile publice (COM(2011)896), care 
este necesară pentru îndeplinirea 
respectivei sarcini de serviciu public.
De asemenea, se consideră că există o 
punere în comun a sarcinilor în cazul în 
care municipalitatea este doar obligată să 
facă plata, cu condiția ca cooperarea să 
permită municipalității să își realizeze 
propriile obligații într-un mod mai 
economic sau mai eficient;

Or. de
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Amendamentul 643
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;

eliminat

Or. de

Amendamentul 644
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;

eliminat

Or. de

Amendamentul 645
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public, 
ceea ce poate include și executarea unei 
sarcini conexe, necesară pentru 
efectuarea serviciului respectiv;

Or. en
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Amendamentul 646
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public și 
nu este orientat către piață;

Or. en

Justificare

Clarificare a cooperării orizontale.

Amendamentul 647
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;
acestea includ și serviciile conexe 
esențiale pentru furnizarea serviciilor de 
interes public;

Or. de

Justificare

Restricția referitoare la serviciile de interes public, desprinsă din hotărârea CJUE în cauza 
C-480/06, ar trebui să acopere, de asemenea, serviciile interne auxiliare efectuate de o 
autoritate contractantă în scopuri operative și administrative și aspectele organizatorice 
aferente îndatoririlor sale legale și care nu sunt destinate terților.

Amendamentul 648
Peter Simon
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;

(b) acordul este guvernat de considerente 
legate de interesul public și serviciile și 
serviciile conexe necesare corespund 
acestor considerente;

Or. de

Amendamentul 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sarcina este realizată exclusiv de 
autoritățile publice în cauză, fără 
implicarea activă a capitalului privat;

Or. de

Justificare

Interesul public este bineînțeles cel mai important aspect al acordului. Cu toate acestea, 
excluderea implicării capitalului privat activ conferă și mai mare greutate acestui aspect.

Amendamentul 650
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritățile sau entitățile contractante 
participante nu efectuează pe piața 
deschisă mai mult de 10 %, în termeni de 
cifră de afaceri, din activitățile care sunt 

eliminat
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relevante în contextul acordului;

Or. en

Amendamentul 651
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritățile sau entitățile contractante 
participante nu efectuează pe piața 
deschisă mai mult de 10 %, în termeni de 
cifră de afaceri, din activitățile care sunt 
relevante în contextul acordului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritățile sau entitățile contractante 
participante nu efectuează pe piața 
deschisă mai mult de 10 %, în termeni de 
cifră de afaceri, din activitățile care sunt 
relevante în contextul acordului;

eliminat

Or. de

Amendamentul 653
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritățile sau entitățile contractante 
participante nu efectuează pe piața 
deschisă mai mult de 10 %, în termeni de 
cifră de afaceri, din activitățile care sunt 
relevante în contextul acordului;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 654
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritățile sau entitățile contractante 
participante nu efectuează pe piața 
deschisă mai mult de 10 %, în termeni de 
cifră de afaceri, din activitățile care sunt 
relevante în contextul acordului;

eliminat

Or. de

Amendamentul 655
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritățile sau entitățile contractante 
participante nu efectuează pe piața deschisă 
mai mult de 10 %, în termeni de cifră de 
afaceri, din activitățile care sunt relevante 
în contextul acordului;

(c) autoritățile sau entitățile contractante 
participante nu efectuează pe piața deschisă 
mai mult de 20 %, în termeni de cifră de 
afaceri, din activitățile care sunt relevante 
în contextul acordului;

Or. en
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Amendamentul 656
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritățile sau entitățile contractante 
participante nu efectuează pe piața 
deschisă mai mult de 10 %, în termeni de 
cifră de afaceri, din activitățile care sunt 
relevante în contextul acordului;

(c) autoritățile sau entitățile contractante 
participante nu operează pe piața deschisă;

Or. en

Amendamentul 657
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile sau entitățile 
contractante participante, altele decât cele 
care corespund rambursării costurilor 
efective ale lucrărilor, serviciilor sau 
bunurilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 658
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile sau entitățile 
contractante participante, altele decât cele 

eliminat
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care corespund rambursării costurilor 
efective ale lucrărilor, serviciilor sau 
bunurilor;

Or. de

Amendamentul 659
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile sau entitățile 
contractante participante, altele decât cele 
care corespund rambursării costurilor 
efective ale lucrărilor, serviciilor sau 
bunurilor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 660
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile sau entitățile 
contractante participante, altele decât cele 
care corespund rambursării costurilor 
efective ale lucrărilor, serviciilor sau 
bunurilor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 661
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile sau entitățile 
contractante participante, altele decât cele 
care corespund rambursării costurilor 
efective ale lucrărilor, serviciilor sau 
bunurilor;

(d) acordul nu implică în primul rând 
transferuri financiare între autoritățile sau 
entitățile contractante participante, altele 
decât cele care corespund rambursării 
costurilor efective ale lucrărilor, serviciilor 
sau bunurilor;

Or. de

Amendamentul 662
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu există participare privată la 
capitalul nici uneia dintre autoritățile sau 
entitățile contractante implicate.

eliminat

Or. de

Amendamentul 663
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu există participare privată la capitalul 
nici uneia dintre autoritățile sau entitățile 
contractante implicate.

(e) nu există participare privată la capitalul
nici uneia dintre autoritățile sau entitățile 
contractante implicate, cu excepția 
formelor de participare privată obligatorii 
din punct de vedere legal.

Or. en
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Amendamentul 664
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu există participare privată la capitalul 
nici uneia dintre autoritățile sau entitățile 
contractante implicate.

(e) sarcina se îndeplinește exclusiv de 
către autoritățile publice în cauză și nu 
există participare privată activă la capitalul 
niciuneia dintre autoritățile sau entitățile 
contractante implicate, cu excepția unor 
forme de participare privată obligatorii 
din punct de vedere legal.

Or. en

Amendamentul 665
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu există participare privată la capitalul 
nici uneia dintre autoritățile sau entitățile 
contractante implicate.

(e) nu există participare privată la capitalul 
nici uneia dintre autoritățile sau entitățile 
contractante implicate, cu excepția 
formelor de participații private non-profit 
inerente autorității contractante care 
deține controlul sau persoanei juridice 
controlate prezente în calitatea lor de 
organisme reglementate de legea publică 
în temeiul articolului 4 alineatul (1) 
punctul 1, în unele întreprinderi sociale 
responsabile cu îndeplinirea unor sarcini 
aferente serviciului public create special 
pentru a respecta cerințele legate de 
interesul public, care nu sunt de natură 
industrială și comercială și sunt 
reglementate de legile în vigoare în statele 
membre.
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Or. en

Amendamentul 666
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu există participare privată la capitalul 
nici uneia dintre autoritățile sau entitățile 
contractante implicate.

(e) nu există participare privată la capitalul 
nici uneia dintre autoritățile sau entitățile 
contractante implicate, cu excepția cazului 
în care există o cerință obligatorie 
statutară în statele membre în cauză;

Or. de

Justificare

În anumite state membre, ca reacție la evoluțiile și acordurile care s-au dezvoltat organic, 
legea face obligatorie dispoziția privind participarea privată. Aceste forme de cooperare ar 
trebui permise în continuare, dar orice altă participare privată ar trebui reglementată în 
conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție.

Amendamentul 667
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu există participare privată la capitalul 
nici uneia dintre autoritățile sau entitățile 
contractante implicate.

(e) nu există participare privată la capitalul 
nici uneia dintre autoritățile sau entitățile 
contractante implicate, cu excepția 
formelor de participare privată fără scop 
lucrativ proprii autorității contractante de 
control sau proprii persoanei juridice 
controlate, în calitatea lor de organisme 
de drept public, în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 1, prezente în 
anumite întreprinderi sociale care au 
misiunea de a realiza servicii publice 
create în mod specific pentru a satisface 
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nevoi de interes general altele decât cele 
de natură industrială sau comercială și 
sunt reglementate de legislația în vigoare 
din statele membre.

Or. fr

Amendamentul 668
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Absența participării private 
menționate la alineatele (1) - (4) se 
verifică în momentul atribuirii 
concesiunii sau al încheierii acordului.

eliminat

Excepțiile prevăzute în prezentul articol 
nu se mai aplică din momentul în care 
există o participare privată, ca atare 
concesiunile în curs de desfășurare 
trebuie deschise concurenței prin 
intermediul procedurilor obișnuite de 
atribuire a concesiunilor.

Or. de

Amendamentul 669
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Absența participării private menționate la 
alineatele (1) - (4) se verifică în momentul 
atribuirii concesiunii sau al încheierii 
acordului.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 670
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Absența participării private menționate la 
alineatele (1) - (4) se verifică în momentul 
atribuirii concesiunii sau al încheierii 
acordului.

eliminat

Or. de

Amendamentul 671
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Absența participării private menționate la 
alineatele (1) - (4) se verifică în momentul 
atribuirii concesiunii sau al încheierii 
acordului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 672
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Absența participării private menționate la 
alineatele (1) - (4) se verifică în momentul 
atribuirii concesiunii sau al încheierii 
acordului.

Toate condițiile menționate la alineatele 
(1) - (4) se verifică în momentul atribuirii 
concesiunii sau al încheierii acordului.
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Or. en

Justificare

Ar trebui verificate toate condițiile, nu numai participarea privată.

Amendamentul 673
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excepțiile prevăzute în prezentul articol 
nu se mai aplică din momentul în care 
există o participare privată, ca atare 
concesiunile în curs de desfășurare 
trebuie deschise concurenței prin 
intermediul procedurilor obișnuite de 
atribuire a concesiunilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 674
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excepțiile prevăzute în prezentul articol 
nu se mai aplică din momentul în care 
există o participare privată, ca atare 
concesiunile în curs de desfășurare 
trebuie deschise concurenței prin 
intermediul procedurilor obișnuite de 
atribuire a concesiunilor.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 675
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excepțiile prevăzute în prezentul articol nu 
se mai aplică din momentul în care există o 
participare privată, ca atare concesiunile în 
curs de desfășurare trebuie deschise 
concurenței prin intermediul procedurilor 
obișnuite de atribuire a concesiunilor.

Excepțiile prevăzute în prezentul articol nu 
se mai aplică din momentul în care există o 
participare privată, cu excepția formelor 
de participare privată aplicate legal, ca 
atare concesiunile în curs de desfășurare 
trebuie deschise concurenței prin 
intermediul procedurilor obișnuite de 
atribuire a concesiunilor.

Or. en

Amendamentul 676
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excepțiile prevăzute în prezentul articol nu 
se mai aplică din momentul în care există o 
participare privată, ca atare concesiunile 
în curs de desfășurare trebuie deschise 
concurenței prin intermediul procedurilor 
obișnuite de atribuire a concesiunilor.

Excepțiile prevăzute în prezentul articol nu 
se mai aplică din momentul în care oricare 
dintre condițiile cumulative enumerate nu 
mai este îndeplinită, ca atare concesiunile 
în curs de desfășurare trebuie deschise 
concurenței prin intermediul procedurilor 
obișnuite de atribuire a concesiunilor.

Or. en

Amendamentul 677
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Excepțiile prevăzute în prezentul articol nu 
se mai aplică din momentul în care există o 
participare privată, ca atare concesiunile 
în curs de desfășurare trebuie deschise 
concurenței prin intermediul procedurilor 
obișnuite de atribuire a concesiunilor.

Excepțiile prevăzute în prezentul articol nu 
se mai aplică din momentul în care oricare 
dintre condițiile cumulative enumerate nu 
mai este îndeplinită, ca atare concesiunile 
în curs de desfășurare, încheiate după 
intrarea în vigoare a prezentei directive,
trebuie deschise concurenței prin 
intermediul procedurilor obișnuite de 
atribuire a concesiunilor.

Or. en

Amendamentul 678
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excepțiile prevăzute în prezentul articol nu 
se mai aplică din momentul în care există o 
participare privată, ca atare concesiunile în 
curs de desfășurare trebuie deschise 
concurenței prin intermediul procedurilor 
obișnuite de atribuire a concesiunilor.

După intrarea în vigoare a prezentei 
directive, excepțiile prevăzute în prezentul 
articol nu se mai aplică din momentul în 
care există o participare privată, ca atare 
concesiunile în curs de desfășurare trebuie 
deschise concurenței prin intermediul 
procedurilor obișnuite de atribuire a 
concesiunilor.

Or. de

Amendamentul 679
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excepțiile prevăzute în prezentul articol nu 
se mai aplică din momentul în care există o 

Excepțiile prevăzute în prezentul articol nu 
se mai aplică din momentul în care există o 
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participare privată, ca atare concesiunile în 
curs de desfășurare trebuie deschise 
concurenței prin intermediul procedurilor 
obișnuite de atribuire a concesiunilor.

participare privată, ca atare concesiunile în 
curs de desfășurare trebuie deschise 
concurenței prin intermediul procedurilor 
obișnuite de atribuire a concesiunilor, cu 
excepția cazurilor în care participarea 
privată în persoana juridică care rezultă 
într-o întreprindere asociată a avut loc 
prin orice altă procedură prevăzută în 
prezenta directivă sau în directivele [care 
înlocuiesc Directiva 2004/17/CE și 
Directiva 2004/18/CE].

Or. es

Amendamentul 680
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata concesiunii trebuie limitată la
timpul estimat necesar astfel încât 
concesionarul să își recupereze investițiile 
efectuate pentru exploatarea lucrărilor 
sau a serviciilor și să obțină o rentabilitate 
rezonabilă a capitalului investit.

Durata concesiunilor este limitată. 
Această durată este estimată de către 
concedent în funcție de lucrările sau 
serviciile pe care i le solicită 
concesionarului. Atunci când costurile 
investițiilor trebuie plătite de concesionar, 
durata concesiunii reflectă natura și 
valoarea investițiilor în cauză, atât 
investițiile inițiale, cât și cele ulterioare în
timpul concesiunii, și ar trebui să ia în 
considerare durata normală de 
amortizare.

Or. en

Amendamentul 681
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata concesiunii trebuie limitată la 
timpul estimat necesar astfel încât 
concesionarul să își recupereze investițiile 
efectuate pentru exploatarea lucrărilor sau 
a serviciilor și să obțină o rentabilitate 
rezonabilă a capitalului investit.

Durata concesiunii este limitată la timpul 
estimat necesar astfel încât concesionarul 
să își recupereze investițiile inițiale și 
ulterioare efectuate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor și să obțină o 
rentabilitate rezonabilă a capitalului 
investit.

Or. it

Amendamentul 682
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata concesiunii trebuie limitată la
timpul estimat necesar astfel încât 
concesionarul să își recupereze investițiile 
efectuate pentru exploatarea lucrărilor 
sau a serviciilor și să obțină o rentabilitate 
rezonabilă a capitalului investit.

Durata concesiunilor este limitată în timp. 
Durata contractului ține seama de timpul 
necesar pentru a permite concesionarului 
să își recupereze cheltuielile de exploatare 
și investiții, să își asigure rentabilitatea și 
să atingă obiectivele fixate de concedent, 
în special în ceea ce privește performanța 
serviciului în cauză.

Or. fr

Justificare

Clarificare a duratei concesiunilor pentru a ține seama de natura acestora. Trebuie 
încorporate criteriul de performanță al serviciului. Nu este necesar să se facă o distincție 
între concesiunile de lucrări și cele de servicii.

Amendamentul 683
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata concesiunii trebuie limitată la 
timpul estimat necesar astfel încât 
concesionarul să își recupereze investițiile 
efectuate pentru exploatarea lucrărilor sau 
a serviciilor și să obțină o rentabilitate 
rezonabilă a capitalului investit.

Durata concesiunii este limitată, printre 
alți factori, la timpul estimat necesar astfel 
încât concesionarul să își recupereze 
investițiile efectuate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor luând în 
considerare și alte criterii obiective, cum 
ar fi interesul public pentru furnizarea în 
curs de servicii de înaltă calitate, respectiv 
exploatarea sustenabilă din punct de 
vedere ecologic și social a serviciilor.

Or. en

Amendamentul 684
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata concesiunii trebuie limitată la 
timpul estimat necesar astfel încât 
concesionarul să își recupereze investițiile 
efectuate pentru exploatarea lucrărilor 
sau a serviciilor și să obțină o rentabilitate 
rezonabilă a capitalului investit.

1. Durata concesiunilor este limitată.
Această durată este estimată de către 
concedent în funcție de lucrările sau 
serviciile pe care i le solicită 
concesionarului.

Atunci când costurile investițiilor trebuie 
plătite de concesionar, durata concesiunii 
reflectă natura și valoarea investițiilor în 
cauză și nu pot, în niciun caz, depăși 
durata normală de amortizare.
Atunci când nu există nicio investiție 
suportată de concesionar, durata 
concesiunii ține seama de timpul 
considerat necesar pentru a atinge 
obiectivele fixate de contract, în special în 
ceea ce privește performanța serviciului în 
cauză.
2. Perioada normală de amortizare 
corespunde cu durata necesară în mod 
normal pentru ca concesionarul să își 
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acopere cheltuielile de exploatare și de 
investiție și să asigure o rentabilitate 
rezonabilă a capitalului investit.

Or. fr

Justificare

Modificare a amendamentului 106 efectuată de raportor. Perioada normală de amortizare ar 
trebui să corespundă duratei necesare pentru ca concesionarii să își acopere cheltuielile de 
investiții și nu cheltuielile de exploatare. Acestea din urmă fac parte din riscul economic pe 
care și-l asumă concesionarul.

Amendamentul 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru concesii cu o durată mai mare de 
cinci ani, durata maximă a concesiunii nu 
depășește timpul estimat necesar astfel 
încât concesionarul să își recupereze 
investițiile efectuate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor și să obțină o 
rentabilitate a capitalului investit. 
Estimarea se realizează de autoritatea sau 
entitatea contractantă, acționând 
rezonabil, atunci când a fost transmis 
anunțul de concesionare sau o invitație 
nu este prevăzută, durata estimată la 
momentul în care autoritatea sau 
entitatea contractantă demarează 
procedura de acordare a concesiunii, de 
exemplu, prin contactarea operatorilor 
economic în legătură cu achiziția.  

Or. en

Justificare

Amendamentul are scopul de a clarifica faptul că durata concesiunii nu este o știință exactă 
și afirmă că, dacă organismul de atribuire a concesiunii acționează rezonabil, estimările 
autorității ar trebui să fie acceptabile.
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Amendamentul 686
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această clauză nu aduce atingere 
dispozițiilor articolului 42.

Or. en

Justificare

Această adăugare este relevantă în sensul amendamentelor propuse la articolul 42.

Amendamentul 687
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 eliminat
Servicii sociale și alte servicii specifice
Concesiunile de servicii sociale și alte 
servicii specifice enumerate în anexa X 
care intră sub incidența prezentei 
directive fac obiectul obligațiilor 
prevăzute la articolul 26 alineatul (3) și la 
articolul 27 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 688
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Concesiunile de servicii sociale și alte 
servicii specifice enumerate în anexa X 
care intră sub incidența prezentei directive 
fac obiectul obligațiilor prevăzute la 
articolul 26 alineatul (3) și la articolul 27 
alineatul (1).

Concesiunile de servicii sociale și alte 
servicii specifice enumerate în anexa X 
care intră sub incidența prezentei directive 
fac doar obiectul obligațiilor prevăzute la 
articolul 27 alineatele (1).

Or. en

Justificare

Ca o soluție de rezervă în cazul în care derogarea nu este acceptată.

Amendamentul 689
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Concesiunile de servicii sociale și alte 
servicii specifice enumerate în anexa X 
care intră sub incidența prezentei directive 
fac obiectul obligațiilor prevăzute la 
articolul 26 alineatul (3) și la articolul 27 
alineatul (1).

Concesiunile de servicii sociale și alte 
servicii specifice enumerate în anexa X 
care intră sub incidența prezentei directive 
fac obiectul obligațiilor reduse prevăzute la 
articolul 26 alineatul (3) și la articolul 27 
alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 690
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Concesiunile de servicii sociale și alte 
servicii specifice enumerate în anexa X 
care intră sub incidența prezentei directive 

Concesiunile de servicii sociale și alte 
servicii specifice enumerate în anexa X 
care intră sub incidența prezentei directive 
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fac obiectul obligațiilor prevăzute la 
articolul 26 alineatul (3) și la articolul 27 
alineatul (1).

fac obiectul doar obligațiilor prevăzute la 
articolul 26 alineatul (3) și la articolul 27 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Clarificare necesară privind cerințele.

Amendamentul 691
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concesiunile care au ca obiect atât 
servicii în sensul articolului 17, cât și alte 
servicii, se atribuie în conformitate cu 
dispozițiile aplicabile pentru tipul de 
servicii care caracterizează obiectul 
principal al contractului în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 692
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul contractelor mixte menționate 
la alineatele (1) și (2), obiectul principal 
se determină prin compararea valorilor
respectivelor servicii sau bunuri.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 693
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul contractelor care au ca obiect 
concesiuni reglementate de prezenta 
directivă, precum și achiziții sau alte 
elemente care nu sunt reglementate de 
aceasta sau de Directivele [care înlocuiesc 
Directiva 2004/17/CE și Directiva 
2004/18/CE] sau 2009/81/CE, partea din 
contract care reprezintă o concesiune 
reglementată de prezenta directivă se 
atribuie în conformitate cu dispozițiile 
acesteia. Totuși, dacă diferitele părți ale 
contractului în cauză nu pot fi separate în 
mod obiectiv, aplicarea prezentei directive 
se determină pe baza obiectului principal 
al contractului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 694
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul contractelor care au ca obiect 
concesiuni reglementate de prezenta 
directivă, precum și achiziții sau alte 
elemente care nu sunt reglementate de 
aceasta sau de Directivele [care înlocuiesc 
Directiva 2004/17/CE și Directiva 
2004/18/CE] sau 2009/81/CE, partea din 
contract care reprezintă o concesiune 
reglementată de prezenta directivă se 
atribuie în conformitate cu dispozițiile 
acesteia. Totuși, dacă diferitele părți ale 
contractului în cauză nu pot fi separate în 

4. Sub rezerva alineatului 5a (nou) și 5b 
(nou), în cazul contractelor care au ca 
obiect concesiuni reglementate de prezenta 
directivă, precum și achiziții sau alte 
elemente care sunt reglementate de aceasta 
sau de Directivele [care înlocuiesc
Directiva 2004/17/CE și Directiva 
2004/18/CE], partea din contract care 
reprezintă o concesiune reglementată de 
prezenta directivă se atribuie în 
conformitate cu dispozițiile acesteia. 
Totuși, dacă diferitele părți ale contractului 
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mod obiectiv, aplicarea prezentei directive 
se determină pe baza obiectului principal al 
contractului.

în cauză nu pot fi separate în mod obiectiv, 
aplicarea prezentei directive se determină 
pe baza obiectului principal al contractului.

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.

Amendamentul 695
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul contractelor care au ca obiect 
concesiuni reglementate de prezenta 
directivă, precum și achiziții sau alte 
elemente care nu sunt reglementate de 
aceasta sau de Directivele [care înlocuiesc 
Directiva 2004/17/CE și Directiva 
2004/18/CE] sau 2009/81/CE, partea din 
contract care reprezintă o concesiune 
reglementată de prezenta directivă se 
atribuie în conformitate cu dispozițiile 
acesteia. Totuși, dacă diferitele părți ale 
contractului în cauză nu pot fi separate în 
mod obiectiv, aplicarea prezentei directive 
se determină pe baza obiectului principal al 
contractului.

(4) În cazul contractelor care au ca obiect 
concesiuni reglementate de prezenta 
directivă, precum și achiziții sau alte 
elemente care nu sunt reglementate de 
aceasta sau de Directivele [care înlocuiesc 
Directiva 2004/17/CE și Directiva 
2004/18/CE] sau 2009/81/CE, aplicarea 
prezentei directive se determină pe baza 
obiectului principal al contractului.

Or. es

Amendamentul 696
Bernadette Vergnaud
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul contractelor care au ca obiect 
concesiuni reglementate de prezenta 
directivă, precum și achiziții sau alte 
elemente care nu sunt reglementate de 
aceasta sau de Directivele [care înlocuiesc 
Directiva 2004/17/CE și Directiva 
2004/18/CE] sau 2009/81/CE, partea din 
contract care reprezintă o concesiune 
reglementată de prezenta directivă se 
atribuie în conformitate cu dispozițiile 
acesteia. Totuși, dacă diferitele părți ale 
contractului în cauză nu pot fi separate în 
mod obiectiv, aplicarea prezentei directive 
se determină pe baza obiectului principal al 
contractului.

(4) În cazul contractelor care au ca obiect 
concesiuni reglementate de prezenta 
directivă, precum și achiziții sau alte 
elemente care nu sunt reglementate de 
aceasta sau de Directivele [care înlocuiesc 
Directiva 2004/17/CE și Directiva 
2004/18/CE] sau 2009/81/CE, partea din 
contract care reprezintă o concesiune 
reglementată de prezenta directivă se 
atribuie în conformitate cu dispozițiile 
acesteia. Totuși, dacă diferitele părți ale 
contractului în cauză nu pot fi separate în 
mod obiectiv, aplicarea prezentei directive 
se determină pe baza obiectului principal al 
contractului, fără a aduce atingere 
dispozițiilor legislației Uniunii.

Or. fr

Justificare

Acest amendament ia în considerare legislația sectorială.

Amendamentul 697
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul concesiunilor care fac obiectul 
prezentei directive și al contractelor care 
fac obiectul [Directivei 2004/18/CE sau 
2004/17/CE] sau 2009/81/CE, partea din 
contract care reprezintă o concesiune care 
intră sub incidența prezentei directive se 
atribuie în conformitate cu prevederile
acesteia.

În cazul concesiunilor care fac obiectul 
prezentei directive și al contractelor care 
fac obiectul [Directivei 2004/18/CE sau 
2004/17/CE] sau 2009/81/CE, aplicarea 
prezentei directive se determină pe baza 
obiectului principal al contractului.

Dacă diferitele părți ale contractelor 
respective nu pot fi separate în mod 
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obiectiv, aplicarea prezentei directive se 
determină pe baza obiectului principal al 
contractului.

Or. es

Amendamentul 698
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul concesiunilor care fac obiectul 
prezentei directive și al contractelor care 
fac obiectul [Directivei 2004/18/CE sau 
2004/17/CE] sau 2009/81/CE, partea din 
contract care reprezintă o concesiune care 
intră sub incidența prezentei directive se 
atribuie în conformitate cu prevederile 
acesteia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 699
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul concesiunilor care fac obiectul 
prezentei directive și al contractelor care 
fac obiectul [Directivei 2004/18/CE sau 
2004/17/CE] sau 2009/81/CE, partea din 
contract care reprezintă o concesiune care 
intră sub incidența prezentei directive se 
atribuie în conformitate cu prevederile 
acesteia.

În cazul concesiunilor care fac obiectul 
prezentei directive și al contractelor care 
fac obiectul [Directivei 2004/18/CE sau 
2004/17/CE], partea din contract care 
reprezintă o concesiune care intră sub 
incidența prezentei directive se atribuie în 
conformitate cu prevederile acesteia.

Or. en
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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.

Amendamentul 700
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă diferitele părți ale contractelor 
respective nu pot fi separate în mod 
obiectiv, aplicarea prezentei directive se 
determină pe baza obiectului principal al 
contractului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 701
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul contractelor care au ca 
obiect concesiuni ce intră sub incidența 
prezentei directive și a Directivei 
2009/81/CE, precum și concesiuni sau 
alte elemente care nu intră sub incidența 
niciuneia dintre directive, contractul nu 
intră sub incidența prezentei directive, cu 
condiția ca atribuirea unui singur 
contract să fie justificată de motive 
obiective. Decizia de a atribui un singur 
contract nu trebuie însă luată pentru a 
exclude contracte din domeniul de 
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aplicare al prezentei directive.

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.

Amendamentul 702
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Dacă diferitele părți ale contractelor 
respective nu pot fi separate în mod 
obiectiv, aplicarea prezentei directive se 
determină pe baza obiectului principal al 
contractului.

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.

Amendamentul 703
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) În cazul contractelor care au ca 
obiect concesiuni ce intră sub incidența 
prezentei directive, precum și concesiuni 
sau alte elemente care intră sub incidența 
Directivei 2009/81/CE, contractul se 
atribuie în conformitate cu Directiva 
2009/81/CE, cu condiția ca atribuirea 
unui singur contract să fie justificată de 
motive obiective.

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.

Amendamentul 704
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, alegerea între atribuirea 
unei singure concesiuni și atribuirea mai 
multor concesiuni separate nu poate fi 
făcută în scopul excluderii concesiunii 
din domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

eliminat

Or. en

Amendamentul 705
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă una dintre activitățile pe care le 
vizează concesiunea care face obiectul 
dispozițiilor prezentei directive figurează 
în anexa III, iar cealaltă nu, și este 
imposibil să se stabilească în mod obiectiv 
care este activitatea pe care concesiunea o 
vizează în principal, concesiunea se 
atribuie în conformitate cu prevederile 
aplicabile în cazul concesiunilor atribuite 
de autorități contractante.

eliminat

Or. en

Amendamentul 706
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă una dintre activitățile pe care le 
vizează concesiunea care face obiectul
dispozițiilor prezentei directive figurează 
în anexa III, iar cealaltă nu, și este 
imposibil să se stabilească în mod obiectiv 
care este activitatea pe care concesiunea o 
vizează în principal, concesiunea se 
atribuie în conformitate cu prevederile 
aplicabile în cazul concesiunilor atribuite 
de autorități contractante.

(2) Dacă una dintre activitățile pe care le 
vizează concesiunea care face obiectul 
dispozițiilor prezentei directive figurează 
în anexa III, iar cealaltă nu, și este 
imposibil să se stabilească în mod obiectiv 
care este activitatea pe care concesiunea o 
vizează în principal, concesiunea se 
atribuie în conformitate cu prevederile 
aplicabile în cazul concesiunilor atribuite 
de autorități contractante, fără a aduce 
atingere dispozițiilor legislative ale 
Uniunii.

Or. fr

Justificare

Acest amendament ia în considerare legislația sectorială.
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Amendamentul 707
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă una dintre activitățile pe care le 
vizează contractul sau concesiunea intră 
sub incidența prezentei directive, iar 
cealaltă activitate nu intră sub incidența 
prezentei directive și nici a [Directivei 
2004/18/CE sau 2004/17/CE] sau a 
Directivei 2004/18/CE, și dacă este 
imposibil să se stabilească în mod obiectiv 
care este activitatea pe care contractul sau 
concesiunea o vizează în principal, atunci 
contractul sau concesiunea se atribuie în 
conformitate cu prezenta directivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 708
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de atribuire a 
concesiunilor unor ateliere protejate și unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială și profesională a 
lucrătorilor cu dizabilități și defavorizați 
sau pot prevedea ca astfel de concesiuni să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejate, dacă peste 30 % din 
angajații atelierelor, operatorilor economici 
sau programelor în cauză sunt lucrători cu 
dizabilități sau defavorizați.

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de atribuire a 
concesiunilor unor ateliere protejate și unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială și profesională a 
lucrătorilor cu dizabilități și defavorizați 
sau pot prevedea ca astfel de concesiuni să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejate, dacă peste 30 % din 
angajații atelierelor, operatorilor economici 
sau programelor în cauză sunt persoane cu 
dizabilități sau defavorizate. Categoria 
„persoanelor defavorizate” include, 
printre altele: șomerii, persoanele care se 
confruntă cu dificultăți speciale de 
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integrare, persoanele expuse riscului de 
excluziune, membrii grupurilor 
vulnerabile și membrii minorităților 
defavorizate. 

Or. en

Amendamentul 709
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de atribuire a 
concesiunilor unor ateliere protejate și unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială și profesională a 
lucrătorilor cu dizabilități și defavorizați 
sau pot prevedea ca astfel de concesiuni să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejate, dacă peste 30 % din 
angajații atelierelor, operatorilor 
economici sau programelor în cauză sunt 
lucrători cu dizabilități sau defavorizați.

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de atribuire a 
concesiunilor unor ateliere protejate și unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială și profesională a 
lucrătorilor cu dizabilități și defavorizați 
sau pot prevedea ca astfel de concesiuni să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejate, atelierele, operatorii 
economici sau programele în cauză 
angajează persoane cu dizabilități sau 
defavorizate. Categoria „persoane 
defavorizate” include, printre altele: 
șomerii, persoanele care provin din 
familii de migranți, persoanele expuse 
riscului de excluziune, membrii 
grupurilor vulnerabile, persoane aflate în 
concediu medical pe termen lung și 
membrii minorităților defavorizate.

Or. en

Amendamentul 710
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 2



AM\916802RO.doc 123/143 PE497.782v03-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

În anunțul de concesionare se face 
referire la prezenta dispoziție.

eliminat

Or. en

Amendamentul 711
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
contractelor de concesiuni pentru servicii 
de cercetare și dezvoltare cu numerele de 
referință cuprinse între CPV 73000000-2 și 
73436000-7, cu excepția 73200000-4, 
73210000-7 sau 73220000-0, dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele 
condiții:

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
contractelor de concesiuni pentru servicii 
de cercetare și dezvoltare cu numerele de 
referință cuprinse între CPV 73000000-2 și 
73436000-7, cu excepția 73200000-4, 
73210000-7 sau 73220000-0.

Or. en

Amendamentul 712
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt exclusiv în beneficiul autorității 
contractante, pentru uz propriu, în 
exercitarea propriei activități,

eliminat

Or. en
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Amendamentul 713
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) serviciul prestat este integral 
remunerat de către autoritatea 
contractantă sau de către entitatea 
contractantă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 714
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 46 
privind numerele de referință din 
prezentul articol, ori de câte ori 
schimbările apărute în nomenclatura 
CPV trebuie să se reflecte în prezenta 
directivă, iar acestea nu implică o 
modificare a domeniului de aplicare a 
prezentei directive.

eliminat

Or. en

Amendamentul 715
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte eliminat
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delegate în conformitate cu articolul 46 
privind numerele de referință din 
prezentul articol, ori de câte ori 
schimbările apărute în nomenclatura 
CPV trebuie să se reflecte în prezenta 
directivă, iar acestea nu implică o 
modificare a domeniului de aplicare a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 716
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii economici care, în temeiul 
legislației statului membru în care sunt 
stabiliți, au dreptul să presteze serviciul în 
cauză, nu pot fi respinși numai pe motiv 
că, în temeiul legislației statului membru 
în care se atribuie concesiunea, sunt 
obligați să fie persoane fizice sau 
persoane juridice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 717
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii economici care, în temeiul 
legislației statului membru în care sunt 
stabiliți, au dreptul să presteze serviciul în 
cauză, nu pot fi respinși numai pe motiv 
că, în temeiul legislației statului membru 
în care se atribuie concesiunea, sunt 

eliminat
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obligați să fie persoane fizice sau 
persoane juridice.

Or. en

Amendamentul 718
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Procedurile de atribuire a 
concesiunilor trebuie să includă dispoziții 
referitoare la participarea și implicarea 
întreprinderilor mici și mijlocii.

Or. it

Amendamentul 719
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Grupurile de operatori economici pot 
depune oferte sau se pot prezenta în calitate 
de candidați.

(3) Grupurile de operatori economici, 
inclusiv consorțiile de întreprinderi, pot 
depune oferte sau se pot prezenta în calitate 
de candidați.

Or. it

Amendamentul 720
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante și entitățile eliminat
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contractante nu pot stabili, pentru 
participarea acestor grupuri la 
procedurile de atribuire a concesiunilor, 
condiții specifice care nu le sunt impuse 
candidaților individuali. Pentru 
depunerea unei candidaturi sau a unei 
oferte, autoritățile contractante nu le pot 
impune acestor grupuri să adopte o formă 
juridică specifică.

Or. en

Amendamentul 721
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante nu pot stabili, pentru 
participarea acestor grupuri la 
procedurile de atribuire a concesiunilor, 
condiții specifice care nu le sunt impuse 
candidaților individuali. Pentru 
depunerea unei candidaturi sau a unei 
oferte, autoritățile contractante nu le pot 
impune acestor grupuri să adopte o formă 
juridică specifică.

eliminat

Or. de

Justificare

Acest paragraf restricționează în mod nenecesar flexibilitatea entităților contractuale. Prin 
urmare, nu este evidentă valoarea adăugată a unei astfel de dispoziții.

Amendamentul 722
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1



PE497.782v03-00 128/143 AM\916802RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
prevăzute la articolele 27 și 35 din prezenta 
directivă, autoritatea contractantă nu 
trebuie să dezvăluie informațiile transmise 
de către operatorii economici și desemnate 
de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, 
fără a se limita la acestea, secrete tehnice 
sau comerciale și aspectele confidențiale 
ale ofertelor.

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor de concesiune 
atribuite și de informațiile pentru candidați 
și ofertanți prevăzute la articolele 27 și 35 
din prezenta directivă, concedentul nu 
dezvăluie informațiile transmise de către 
operatorii economici, în special secrete 
tehnice sau comerciale.

Concedentul poartă responsabilitatea 
pentru nerespectarea acestei cerințe.

Or. en

Amendamentul 723
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
prevăzute la articolele 27 și 35 din prezenta 
directivă, autoritatea contractantă nu 
trebuie să dezvăluie informațiile transmise 
de către operatorii economici și desemnate 
de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, 
fără a se limita la acestea, secrete tehnice 
sau comerciale și aspectele confidențiale 
ale ofertelor.

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
prevăzute la articolele 27 și 35 din prezenta 
directivă și în conformitate cu legislația 
privind protecția datelor din statele 
membre și la nivelul Uniunii, organismul 
de supraveghere acordă, la cerere scrisă, 
acces nerestricționat, direct, total și 
gratuit la contractele atribuite. Accesul la 
anumite părți ale contractului poate fi 
refuzat atunci când dezvăluirea lor ar 
împiedica punerea în aplicare a legislației 



AM\916802RO.doc 129/143 PE497.782v03-00

RO

sau ar fi contrară interesului public, ar 
aduce atingere intereselor comerciale 
legitime ale operatorilor publici sau 
privați sau ar aduce atingere concurenței 
loiale între aceștia.
Accesul la acele părți care pot fi 
dezvăluite se acordă într-un termen 
rezonabil.
Solicitanții care redactează o cerere de 
acces la contract nu trebuie să prezinte 
niciun interes direct sau indirect legat de 
un anume contract. Beneficiarul 
informațiilor are dreptul de a le face 
publice.

Or. de

Amendamentul 724
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
prevăzute la articolele 27 și 35 din prezenta 
directivă, autoritatea contractantă nu 
trebuie să dezvăluie informațiile transmise 
de către operatorii economici și desemnate 
de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, 
fără a se limita la acestea, secrete tehnice 
sau comerciale și aspectele confidențiale 
ale ofertelor.

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor de concesiune 
atribuite și de informațiile pentru candidați 
și ofertanți prevăzute la articolele 27 și 35 
din prezenta directivă, concedentul nu 
trebuie să dezvăluie informațiile transmise 
de către operatorii economici și desemnate 
de aceștia în mod rezonabil ca fiind 
confidențiale, inclusiv, fără a se limita la 
acestea, secrete tehnice sau comerciale și 
aspectele confidențiale ale ofertelor.

Concedentul poartă responsabilitatea 
pentru nerespectarea acestei cerințe.
Dispozițiile prevăzute la prezentul articol 
nu împiedică publicarea contractelor 
încheiate, inclusiv a eventualelor 
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modificări ulterioare.

Or. en

Amendamentul 725
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante sau entitățile 
contractante pot impune operatorilor 
economici cerințe care vizează protejarea 
naturii confidențiale a informațiilor pe 
care autoritățile contractante sau 
entitățile contractante le pun la dispoziție 
pe durata întregii proceduri de atribuire a 
concesiunilor.

eliminat

Or. de

Amendamentul 726
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante sau entitățile 
contractante pot impune operatorilor 
economici cerințe care vizează protejarea 
naturii confidențiale a informațiilor pe care 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante le pun la dispoziție pe durata 
întregii proceduri de atribuire a 
concesiunilor.

(2) Concedentul poate impune operatorilor 
economici cerințe care vizează protejarea 
naturii confidențiale a informațiilor pe care 
le pune la dispoziție prin procedura de 
atribuire a concesiunilor.

Concedentul poartă responsabilitatea 
pentru nerespectarea acestei cerințe.

Or. en
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Amendamentul 727
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25 eliminat
[...]

Or. en

Amendamentul 728
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instrumentele utilizate pentru 
comunicarea prin mijloace electronice, 
precum și caracteristicile lor tehnice, 
trebuie să fie nediscriminatorii, 
disponibile în general și interoperabile cu 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
de uz general și nu trebuie să limiteze 
accesul operatorilor economici la 
procedura de atribuire a concesiunilor. 
Detaliile și caracteristicile tehnice ale 
dispozitivelor de recepție electronică 
considerate conforme cu primul paragraf 
din prezentul alineat sunt prezentate în 
anexa XII.

eliminat

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 46 
pentru a modifica detaliile și 
caracteristicile tehnice stabilite în anexa 
XII în funcție de progresul tehnic sau din 
motive de ordin administrativ.
Pentru a asigura interoperabilitatea 
formatelor tehnice și a procedurilor și a 
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standardelor pentru transmiterea 
mesajelor, în special în context 
transfrontalier, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 46 pentru a 
stabili utilizarea obligatorie a anumitor 
standarde tehnice, cel puțin cu privire la 
utilizarea depunerii electronice, a 
cataloagelor electronice și a mijloacelor 
de autentificare electronică.

Or. en

Amendamentul 729
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante pot, dacă este necesar, să 
impună utilizarea unor instrumente care 
nu sunt în general disponibile, cu condiția 
să ofere mijloace alternative de acces.

eliminat

Se consideră că autoritățile contractante 
și entitățile contractante oferă mijloace 
alternative adecvate de acces în oricare 
dintre următoarele situații:
(a) oferă acces direct, liber și complet, pe 
cale electronică, la aceste instrumente de 
la data publicării anunțului în 
conformitate cu anexa IX sau de la data 
trimiterii invitației de confirmare a 
interesului; textul anunțului sau al 
invitației de confirmare a interesului 
trebuie să specifice adresa de internet la 
care sunt disponibile aceste instrumente;
(b) se asigură că ofertanții stabiliți în alte 
state membre decât autoritatea 
contractantă pot avea acces la procedura 
de atribuire a concesiunilor prin 
utilizarea unor dispozitive (tokens) 
provizorii puse la dispoziție pe internet 
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fără costuri suplimentare;
(c) oferă o modalitate alternativă pentru 
prezentarea electronică a ofertelor.

Or. en

Amendamentul 730
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5). Următoarele norme se aplică 
dispozitivelor de transmisie și de recepție 
electronică a ofertelor și dispozitivelor de 
transmisie și de recepție electronică a 
candidaturilor:

eliminat

(a) informațiile privind specificațiile 
pentru prezentarea electronică a ofertelor 
și a cererilor de participare, inclusiv 
criptarea și marcarea temporală (time-
stamping), trebuie să fie puse la dispoziția 
părților interesate;
(b) dispozitivele, metodele de autentificare 
și semnăturile electronice trebuie să 
respecte cerințele prevăzute în anexa XII;
(c) autoritățile contractante și entitățile 
contractante trebuie să specifice nivelul 
de securitate necesar pentru mijloacele de 
comunicare electronice în diversele etape 
ale procedurii de atribuire a concesiunilor 
în cauză. Nivelul trebuie să fie 
proporțional cu riscurile asociate;
(d) atunci când sunt necesare semnături 
electronice avansate, astfel cum sunt 
definite în Directiva 1999/93/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante trebuie, cu condiția ca 
semnătura să fie valabilă, să accepte 
semnături bazate pe un certificat 
electronic calificat menționat în lista 
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sigură prevăzută în Decizia 2009/767/CE 
a Comisiei, creat cu sau fără un dispozitiv 
securizat de creare a semnăturii, sub 
rezerva respectării următoarelor condiții:
(i) trebuie să stabilească formatul 
semnăturii avansate pe baza formatelor 
stabilite în Decizia 2011/130/UE a 
Comisiei și să introducă măsurile 
necesare pentru a putea procesa tehnic 
aceste formate;
(ii) în cazul în care o ofertă este semnată 
pe baza unui certificat calificat care este 
inclus pe lista sigură, autoritățile nu 
trebuie să impună obligații suplimentare 
care pot împiedica utilizarea semnăturilor 
respective de către ofertanți.

Or. en

Amendamentul 731
Liisa Jaakonsaari

Propunere de directivă
Titlul 2 – capitolul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul I
Principii generale
Articolul -26
Libertatea de organizare a procedurii de 
către concedent 
Concedentul este liber să organizeze 
procedura de alegere a concesionarului 
care trebuie să respecte dispozițiile din 
prezenta directivă, doar două faze fiind 
obligatorii, și anume publicarea 
anunțului de concesionare la începutul 
procedurii, cu excepția cazurilor 
prevăzute la articolul 17 și la articolul 26 
alineatul (5), precum și publicarea 
anunțului de atribuire la sfârșitul 
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procedurii.
Concedentul poate prevede faze 
intermediare în timpul procedurii de 
atribuire, cum ar fi transmiterea unei 
invitații de a prezenta o ofertă 
candidaților care au răspuns, după caz, 
anunțului de concesionare.
Articolul 26a
Principii generale
(1) Concesiunile se atribuie pe baza 
criteriilor stabilite de concedent în 
conformitate cu articolul 38a, dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele 
condiții:
(a) oferta este conformă cu cerințele, 
condițiile și criteriile stabilite în anunțul 
de concesionare sau în invitația de a 
transmite oferte și în documentele 
concesiunii;
(b) oferta provine de la un ofertant care:
(i) nu este exclus de la participarea la 
procedura de atribuire în conformitate cu 
articolul 36 alineatele (5) și (7) și face 
obiectul articolului 39 alineatul (8) și
(ii) îndeplinește criteriile de selecție 
stabilite de concedent în conformitate cu 
articolul 36 alineatele (2) și (3).
(2) În timpul procedurii de atribuire a 
concesiunii, concedentul îi tratează pe 
operatorii economici în mod egal și 
acționează într-o manieră transparentă și 
proporțională. În special, acesta nu 
furnizează, în mod discriminatoriu,
informații care pot avantaja anumiți 
candidați sau ofertanți în raport cu 
ceilalți. Modul în care este concepută 
procedura de atribuire a concesiunii nu 
poate avea ca obiectiv excluderea acesteia 
din domeniul de aplicare al prezentei 
directive sau restrângerea artificială a 
concurenței.
3. Concedentul și operatorul economic 
respectă obligațiile privind protecția 
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socială și a locului de muncă, precum și 
condițiile de muncă aplicabile în locul în 
care se execută concesiunea, astfel cum 
sunt stabilite de acordurile colective, 
legislațiile naționale și internaționale și 
dispozițiile dreptului internațional al 
muncii. 
Concedentul are libertate deplină în 
specificarea în documentele de ofertă a 
criteriilor sociale și de mediu care 
depășesc cadrul acestor obligații. Aceasta 
include respectarea Convenției OIM nr. 
94, chiar și în cazurile în care convenția 
nu a fost aplicată în legislația națională.

Or. en

Amendamentul 732
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolele -26 și -26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -26
Libertatea de organizare a procedurii de 

către concedent 
Concedentul este liber să organizeze 
procedura de alegere a concesionarului, 
care trebuie să respecte dispozițiile din 
prezenta directivă, doar două faze fiind 
obligatorii, și anume publicarea 
anunțului de concesionare la începutul 
procedurii, cu excepția cazurilor 
prevăzute la articolul 17 și la articolul 26 
alineatul (5), precum și publicarea 
anunțului de atribuire la sfârșitul 
procedurii.
Concedentul poate prevede faze 
intermediare în timpul procedurii de 
atribuire, cum ar fi transmiterea unei 
invitații de a prezenta o ofertă 
candidaților care au răspuns, după caz, 
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anunțului de concesionare.
Articolul 26a

Principii generale
(1) Concesiunile se atribuie pe baza 
criteriilor stabilite de concedent în 
conformitate cu articolul 38a, dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele 
condiții:
(a) oferta este conformă cu cerințele, 
condițiile și criteriile stabilite în anunțul 
de concesionare sau în invitația de a 
transmite oferte și în documentele de 
concesiune;
(b) oferta provine de la un ofertant care:
(i) nu este exclus de la participarea la 
procedura de atribuire în conformitate cu 
articolul 36 alineatele (5) și (7) și face 
obiectul articolului 39 alineatul (8) și
(ii) îndeplinește criteriile de selecție 
stabilite de concedent în conformitate cu 
articolul 36 alineatele (2) și (3).
(2) În timpul procedurii de atribuire a 
concesiunii, concedentul îi tratează pe 
operatorii economici în mod egal și 
acționează într-o manieră transparentă și 
proporțională. În special, acesta nu 
furnizează, în mod discriminatoriu, 
informații care pot avantaja anumiți 
candidați sau ofertanți în raport cu 
ceilalți. Modul în care este concepută 
procedura de atribuire a concesiunii nu 
poate avea ca obiectiv excluderea acesteia 
din domeniul de aplicare al prezentei 
directive sau restrângerea artificială a 
concurenței.
(3) Concedentul trebuie să se asigure că 
operatorul economic respectă obligațiile 
legate de protecția socială și condițiile de 
muncă aplicabile în virtutea legilor și 
acordurilor colective în vigoare acolo 
unde se prestează concesiunea și poate 
stabili criterii sociale și de mediu 
suplimentare.
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Or. fr

Justificare

Adăugarea unui nou alineat legat de respectarea drepturilor sociale la articolul -26 în textul 
nou propus de raportor.

Amendamentul 733
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Anunțurile de concesionare conțin 
informațiile prevăzute în anexa IV și, după 
caz, orice alte informații considerate utile 
de către autoritatea sau entitatea 
contractantă, în conformitate cu formatul 
formularelor standard.

(2) Anunțurile de concesionare conțin 
informațiile prevăzute în anexa IV și, după 
caz, orice alte informații considerate utile 
de către autoritatea sau entitatea 
contractantă.

Or. en

Amendamentul 734
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Concedentul și operatorul economic 
respectă obligațiile privind protecția 
socială și a locului de muncă, precum și 
condițiile de muncă aplicabile în locul în 
care se prestează concesiunea, astfel cum 
sunt stabilite de acordurile colective, 
legislațiile naționale și internaționale și 
dispozițiile dreptului internațional al 
muncii. 
Concedentul are libertate deplină în 
specificarea în documentele de ofertă a 
criteriilor sociale și de mediu care 
depășesc cadrul acestor obligații. Aceasta 
include respectarea Convenției OIM nr. 
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94, chiar și în cazurile în care convenția 
nu a fost aplicată în legislația națională.

Or. en

Amendamentul 735
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante care doresc să atribuie o 
concesiune de servicii sociale sau alte 
servicii specifice își fac cunoscută intenția 
referitoare la atribuirea prevăzută a 
concesiunii prin publicarea unui anunț de 
intenție, cât mai rapid posibil după 
începutul exercițiului bugetar. Acest 
anunț conține informațiile prevăzute în 
anexa XIII.

eliminat

Or. en

Amendamentul 736
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante care doresc să atribuie o 
concesiune de servicii sociale sau alte 
servicii specifice își fac cunoscută intenția 
referitoare la atribuirea prevăzută a 
concesiunii prin publicarea unui anunț de 
intenție, cât mai rapid posibil după 
începutul exercițiului bugetar. Acest anunț
conține informațiile prevăzute în anexa 
XIII.

(3) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante care doresc să atribuie o 
concesiune de servicii sociale sau alte 
servicii specifice enumerate în anexa X își 
fac cunoscută intenția referitoare la 
atribuirea prevăzută a concesiunii prin 
publicarea unui anunț de intenție, cât mai 
rapid posibil după începutul exercițiului 
bugetar. Acest anunț conține informațiile 
prevăzute în anexa XIII.
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Or. en

Justificare

Referință absentă.

Amendamentul 737
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia stabilește aceste formulare 
standard. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 48.

eliminat

Or. en

Amendamentul 738
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin derogare de la alineatul (1), 
autoritățile și entitățile contractante nu au 
obligația de a publica un anunț de 
concesionare în următoarele cazuri:

eliminat

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio candidatură adecvată ca răspuns la 
o procedură de concesiune, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului de 
concesiune nu sunt modificate în mod 
semnificativ și se transmite un raport 
Comisiei sau organismului de 
supraveghere național desemnat în 
conformitate cu articolul 84 din Directiva 
[care înlocuiește Directiva 2004/18/CE], 
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la cererea acestora;
(b) dacă lucrările sau serviciile pot fi 
furnizate doar de un anumit operator 
economic, din cauza absenței concurenței 
din motive tehnice, legate de protecția 
brevetelor, a drepturilor de autor sau a 
altor drepturi de proprietate intelectuală 
sau de protecția altor drepturi exclusive, și 
nu există alternative sau înlocuitori 
rezonabili, iar absența concurenței nu 
este rezultatul unei restrângeri artificiale 
a parametrilor concesiunii atribuite.
(c) pentru lucrări sau servicii noi, 
constând în repetarea lucrărilor sau 
serviciilor similare încredințate 
operatorului economic de către aceleași 
autorități contractante sau entități 
contractante care i-au atribuit 
concesiunea inițială care face obiectul 
obligației prevăzute la alineatul (1), cu 
condiția ca respectivele lucrări sau 
servicii să fie conforme cu un proiect de 
bază pentru care a fost atribuită 
concesiunea inițială. Proiectul de bază 
menționează amploarea eventualelor 
lucrări sau servicii suplimentare și 
condițiile în care vor fi atribuite.

Or. en

Justificare

Mult prea detaliată, mărind probabilitatea de eroare în atribuirea contractelor de 
concesiune. Obligația de a elibera un anunț de concesiune prin utilizarea formularului 
corespunzător este suficientă.

Amendamentul 739
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (1), 
autoritățile și entitățile contractante nu au 
obligația de a publica un anunț de 

Prin derogare de la alineatul (1), 
autoritățile și entitățile contractante nu au 
obligația de a publica un anunț de 
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concesionare în următoarele cazuri: concesionare  în cazurile prevăzute la 
articolul 30 din Directiva privind 
achizițiile publice [fosta Directivă 
2004/18/CE din 31 martie 2004]. 

Or. de

Amendamentul 740
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (1), 
autoritățile și entitățile contractante nu au 
obligația de a publica un anunț de 
concesionare în următoarele cazuri:

Prin derogare de la alineatul (1), 
autoritățile și entitățile contractante nu au 
obligația de a publica un anunț de 
concesionare  în cazurile prevăzute la 
articolul 30 din Directiva privind 
achizițiile publice [fosta Directivă 
2004/18/CE]. 

Or. de

Justificare

Se inserează o referință la Directiva privind achizițiile publice pentru că este oportun în acest 
caz ca excepțiile care se aplică contractelor de achiziții publice să se aplice și concesiunilor. 

Amendamentul 741
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio candidatură adecvată ca răspuns la 
o procedură de concesiune, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului de 
concesiune nu sunt modificate în mod 
semnificativ și se transmite un raport 

eliminat
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Comisiei sau organismului de 
supraveghere național desemnat în 
conformitate cu articolul 84 din Directiva 
[care înlocuiește Directiva 2004/18/CE], 
la cererea acestora;

Or. de

Justificare

Eliminare necesară pentru reorganizarea întregului paragraf.


