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Amendamentul 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

eliminat

Or. de

Justificare

Text eliminat pentru a asigura coerența cu Directiva privind achizițiile publice (articolul 30).

Amendamentul 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

eliminat
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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.

Or. de

Justificare

Eliminare necesară pentru reorganizarea întregului paragraf.

Amendamentul 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. de

Justificare

Text eliminat pentru a asigura coerența cu Directiva privind achizițiile publice (articolul 30).

Amendamentul 745
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(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, inclusiv 
a celor care permit unui operator 
economic să utilizeze un teren și alte 
bunuri nefungibile necesare pentru a 
pune în aplicare obiectul contractului de 
concesiune, și nu există alternative sau 
înlocuitori rezonabili, iar absența 
concurenței nu este rezultatul unei 
restrângeri artificiale a parametrilor 
concesiunii atribuite.

Or. it

Justificare

Amendamentul reflectă necesitatea de a proteja drepturile reale, cum ar fi dreptul la 
proprietate, și drepturile personale, cum ar fi drepturile dobândite în urma unor contracte de 
închiriere sau de leasing pe care un operator economic le-ar putea încheia pentru a dispune 
de un anumit teren necesar pentru a executa lucrările și/sau serviciile care fac obiectul unui 
contract de concesiune. Aceste drepturi sunt enumerate printre „alte drepturi exclusive” la 
care se referă prezentul text. 

Amendamentul 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

eliminat
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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. de

Justificare

Eliminare necesară pentru reorganizarea întregului paragraf.

Amendamentul 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. de

Justificare

Text eliminat pentru a asigura coerența cu Directiva privind achizițiile publice (articolul 30).
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Amendamentul 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă proprietatea publică care face 
obiectul concesiunii a fost destinată 
furnizării de servicii de turism balnear, la 
inițiativa și la cererea unui operator 
economic, și a devenit o condiție 
prealabilă pentru activitatea operatorului 
în măsura în care, dacă operatorul ar 
pierde concesiunea, el și-ar pierde dreptul 
de proprietate asupra întreprinderii. 

Or. it

Amendamentul 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) pentru concesiunile referitoare la 
proprietățile publice destinate furnizării 
de servicii, la cererea operatorului 
economic căruia aceleași autorități 
contractante sau entități contractante i-au 
atribuit o concesiune inițială, care face 
obiectul obligației prevăzute la alineatul 
(1), în cazul în care pierderea concesiunii 
ar determina, de facto, încetarea activității 
întreprinderii.

Or. it

Justificare

Acest amendament vizează protejarea microîntreprinderilor, adesea familiale, care 
furnizează, de exemplu, servicii de turism la malul mării; dacă ar pierde concesiunea, acestea 
ar înceta să existe.



PE497.783v03-00 8/153 AM\916835RO.doc

RO

Amendamentul 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă proprietatea publică care face 
obiectul concesiunii a fost destinată 
furnizării de servicii de turism balnear, la 
inițiativa și la cererea unui operator 
economic, și a devenit o condiție 
prealabilă pentru activitatea operatorului 
în măsura în care, dacă operatorul ar 
pierde concesiunea, el și-ar pierde dreptul 
de proprietate asupra întreprinderii. 

Or. it

Amendamentul 751
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De îndată ce se solicită oferte pentru 
primul proiect, costul total estimat al 
lucrărilor sau serviciilor ulterioare se ia 
în considerare de către autoritățile 
contractante sau entitățile contractante, în 
scopul punerii în aplicare a dispozițiilor 
articolului 5.

eliminat

Or. en

Amendamentul 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De îndată ce se solicită oferte pentru 
primul proiect, costul total estimat al 
lucrărilor sau serviciilor ulterioare se ia 
în considerare de către autoritățile 
contractante sau entitățile contractante, în 
scopul punerii în aplicare a dispozițiilor 
articolului 5.

eliminat

Or. de

Justificare

Text eliminat pentru a asigura coerența cu Directiva privind achizițiile publice (articolul 30).

Amendamentul 753
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În sensul primului paragraf litera (a), 
o ofertă este considerată neadecvată dacă:

eliminat

– este neconformă sau inacceptabilă și
– este complet lipsită de relevanță pentru 
concesiune, neputând răspunde 
necesităților autorității contractante sau 
ale entității contractante, astfel cum sunt 
indicate în documentele concesiunii.
Ofertele sunt considerate neconforme 
dacă nu respectă documentele concesiunii 
sau dacă prețurile oferite sunt protejate de 
forțele concurențiale obișnuite.
Ofertele sunt considerate inacceptabile în 
oricare dintre următoarele cazuri:
(a) dacă au fost primite cu întârziere;
(b) dacă au fost prezentate de ofertanți 



PE497.783v03-00 10/153 AM\916835RO.doc

RO

care nu au calificările necesare;
(c) dacă prețul depășește bugetul 
autorității contractante sau al entității 
contractante, astfel cum a fost determinat 
înainte de lansarea procedurii de atribuire 
a concesiunii și consemnat în scris;
(d) dacă prețul este considerat anormal de 
scăzut.

Or. en

Justificare

Text mult prea detaliat, sporind astfel posibilitatea de a face erori în atribuirea contractelor 
de concesiune. Obligația de a publica un anunț de concesionare utilizând formularul 
corespunzător este suficientă.

Amendamentul 754
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf litera (a), o 
ofertă este considerată neadecvată dacă:

În sensul alineatul (5a), o ofertă este 
considerată neadecvată dacă aceasta nu 
are legătură cu concesiunea deoarece nu 
este în măsură să răspundă nevoilor 
concedentului, menționate în 
documentele concesiunii.

Or. fr

Justificare

Este vorba de clarificarea și limitarea cazurilor în care concedentul poate să nu publice un 
nou aviz de concesionare [prevăzute la articolul 26 alineatul (5a)/ amendamentul 145 al 
raportorului]. Acest lucru nu este posibil decât în cazul în care ofertele nu au legătură cu 
concesiunea. Este, prin urmare, inutil să fie specificat mai în detaliu caracterul neconform 
sau inacceptabil al ofertei.

Amendamentul 755
Philippe Juvin
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Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– este neconformă sau inacceptabilă; și eliminat

Or. fr

Justificare

Este vorba de clarificarea și limitarea cazurilor în care concedentul poate să nu publice un 
nou aviz de concesionare [prevăzute la articolul 26 alineatul (5a)/ amendamentul 145 al 
raportorului]. Acest lucru nu este posibil decât în cazul în care ofertele nu au legătură cu 
concesiunea. Este, prin urmare, inutil să fie specificat mai în detaliu caracterul neconform 
sau inacceptabil al ofertei. A se vedea amendamentul la articolul 26 alineatul (6) primul 
paragraf.

Amendamentul 756
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– este complet lipsită de relevanță pentru 
concesiune, neputând răspunde 
necesităților autorității contractante sau 
ale entității contractante, astfel cum sunt 
indicate în documentele concesiunii.

eliminat

Or. fr

Justificare

Este vorba de clarificarea și limitarea cazurilor în care concedentul poate să nu publice un 
nou aviz de concesionare [prevăzute la articolul 26 alineatul (5a)/ amendamentul 145 al 
raportorului]. Acest lucru nu este posibil decât în cazul în care ofertele nu au legătură cu 
concesiunea. Este, prin urmare, inutil să fie specificat mai în detaliu caracterul neconform 
sau inacceptabil al ofertei. A se vedea amendamentul la articolul 26 alineatul (6) primul 
paragraf.
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Amendamentul 757
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ofertele sunt considerate neconforme 
dacă nu respectă documentele concesiunii 
sau dacă prețurile oferite sunt protejate de 
forțele concurențiale obișnuite.

eliminat

Or. fr

Justificare

Este vorba de clarificarea și limitarea cazurilor în care concedentul poate să nu publice un 
nou aviz de concesionare [prevăzute la articolul 26 alineatul (5a)/ amendamentul 145 al 
raportorului]. Acest lucru nu este posibil decât în cazul în care ofertele nu au legătură cu 
concesiunea. Este, prin urmare, inutil să fie specificat mai în detaliu caracterul neconform 
sau inacceptabil al ofertei. A se vedea amendamentul la articolul 26 alineatul (6) primul 
paragraf.

Amendamentul 758
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ofertele sunt considerate inacceptabile în 
oricare dintre următoarele cazuri:

eliminat

(a) dacă au fost primite cu întârziere;
(b) dacă au fost prezentate de ofertanți 
care nu au calificările necesare;
(c) dacă prețul depășește bugetul 
autorității contractante sau al entității 
contractante, astfel cum a fost determinat
înainte de lansarea procedurii de atribuire 
a concesiunii și consemnat în scris;
(d) dacă prețul este considerat anormal de 
scăzut.
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Or. fr

Justificare

Este vorba de clarificarea și limitarea cazurilor în care concedentul poate să nu publice un 
nou aviz de concesionare [prevăzute la articolul 26 alineatul (5a)/ amendamentul 145 al 
raportorului]. Acest lucru nu este posibil decât în cazul în care ofertele nu au nicio legătură 
cu concesiunea. Este, prin urmare, inutil să fie specificat mai în detaliu caracterul neregulat 
sau inacceptabil al ofertei. A se vedea amendamentul la articolul 26 alineatul (6) primul 
paragraf.

Amendamentul 759
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Principii generale

(1) Concesiunile se atribuie pe baza 
criteriilor stabilite de concedent în 
conformitate cu articolul 38a, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții 
cumulative:
(a) oferta respectă cerințele, condițiile și 
criteriile stabilite în anunțul de 
concesionare sau în invitația de a 
transmite oferte și în documentele de 
atribuire a 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 cu 
articolul 39 alineatul (8), și
(ii) îndeplinește criteriile de selecție 
stabilite de concedent în conformitate cu 
articolul 36 alineatele (2) și (3);
(iii) îndeplinește termenii și condițiile de 
angajare aplicabile, inclusiv normele și 
standardele de mediu, de sănătate și de 
securitate, legislația socială și dreptul 



PE497.783v03-00 14/153 AM\916835RO.doc

RO

muncii stabilite în legislația Uniunii, în 
legislațiile naționale și în convențiile 
colective, care se aplică în locul în care 
sunt prestate lucrările și serviciile și sunt 
furnizate bunurile;
(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 îi pot avantaja pe 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 
socială, protecția muncii și condițiile de 
muncă aplicabile în locul în care 
contractul de concesiune este executat, 
astfel cum este prevăzut în convențiile 
colective, în legislația națională și 
europeană și în dispozițiile legislației 
internaționale în materie de drept al 
muncii.
Concedentul are libertatea de a specifica 
în documentele de licitație criteriile 
sociale și de mediu care depășesc aceste 
obligații. Acest lucru implică respectarea 
Convenției OIM nr. 94, chiar și atunci 
când aceasta nu a fost transpusă în 
dreptul național.

Or. en

Amendamentul 760
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obligația prevăzută la alineatul (1) se 
aplică și în cazul concesiunilor de servicii 
a căror valoare estimată, determinată în 
conformitate cu metoda prevăzută la 
articolul 6 alineatul (5), este cel puțin 
egală cu 2 500 000 EUR, cu o singură 
excepție pentru serviciile sociale și alte 
servicii specifice prevăzute la articolul 17.

eliminat

Or. en

Amendamentul 761
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acest anunț cuprinde informațiile 
stabilite în anexa V sau, în ceea ce 
privește concesiunile de servicii sociale și 
alte servicii specifice, informațiile stabilite 
în anexa VI, și se publică în conformitate 
cu prevederile articolului 28.

eliminat

Or. en

Amendamentul 762
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
[...]

Or. en
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Amendamentul 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
[...]

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 764
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Publicarea la nivel național
(1) Anunțurile menționate la articolele 26 
și 27 și informațiile pe care le conțin nu 
pot fi publicate la nivel național înainte de 
publicarea în conformitate cu articolul 
28.
(2) Anunțurile publicate la nivel național 
nu trebuie să cuprindă alte informații 
decât cele cuprinse în anunțurile trimise 
Comisiei, dar trebuie să menționeze data 
la care anunțul a fost trimis Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Publicarea la nivel național
(1) Anunțurile menționate la articolele 26 
și 27 și informațiile pe care le conțin nu 
pot fi publicate la nivel național înainte de 
publicarea în conformitate cu articolul 
28.
(2) Anunțurile publicate la nivel național 
nu trebuie să cuprindă alte informații 
decât cele cuprinse în anunțurile trimise 
Comisiei, dar trebuie să menționeze data 
la care anunțul a fost trimis Comisiei.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Disponibilitatea în format electronic a 
documentelor concesiunii
(1) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante oferă acces liber, direct, total 
și gratuit, prin mijloace electronice, la 
documentele concesiunii, de la data 
publicării anunțului în conformitate cu 
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articolul 28 sau de la data trimiterii 
invitației de a transmite oferte. Textul 
anunțului sau al invitațiilor menționate 
trebuie să specifice adresa de internet la 
care pot fi consultate aceste documente.
(2) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante sau serviciile competente 
furnizează informații suplimentare 
privind documentele concesiunii, cu 
condiția ca acestea să fi fost solicitate în 
timp util, cu cel puțin șase zile înainte de 
termenul stabilit pentru primirea 
ofertelor.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
Protecția persoanelor care denunță 

nereguli
Autoritățile contractante și entitățile 
contractante instituie proceduri interne de 
denunțare a neregulilor destinate 
personalului, pentru a garanta că:
(a) orice membru al personalului (inclusiv 
agenții temporari și contractuali, stagiarii 
și consultanții) care face un denunț cu 
bună-credință privind orice tip de 
nereguli materiale este protejat de orice 
formă de represalii, hărțuire sau acțiune 
dăunătoare;
(b) confidențialitatea persoanelor care 
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denunță nereguli este păstrată, cu 
excepția cazului în care aceștia renunță la 
ea;
(c) sunt puse la dispoziție mecanisme 
adecvate pentru a face denunțuri, cum ar 
fi liniile telefonice și formularele online;
(d) un denunțător care a suferit represalii 
are dreptul la o audiere echitabilă în fața 
unui forum imparțial și este despăgubit 
integral; persoanele care recurg la 
represalii sunt sancționate în mod 
corespunzător;
(e) denunțurile sunt investigate 
corespunzător și se iau măsuri corective 
(dacă este cazul), iar persoanele care 
denunță nereguli au posibilitatea de a 
participa la aceste proceduri;
(f) conducerea trebuie să demonstreze că 
orice acțiune întreprinsă împotriva unei 
persoane care denunță nereguli este 
motivată de alte motive decât denunțarea 
de nereguli;
(g) denunțurile imprecise, dacă sunt 
făcute cu bună-credință, sunt protejate; 
denunțurile care se dovedesc a fi făcute 
cu rea-credință nu sunt protejate;
(h) conducerea și personalul ar trebui 
formate în mod adecvat în ceea ce privește 
drepturile, politicile și procedurile în 
materie de denunțare a neregulilor;
(i) politicile în materie de denunțare a 
neregulilor ar trebui monitorizate și 
evaluate la intervale regulate de 
organisme independente;
(j) denunțarea în exterior a neregulilor 
către reprezentanții aleși, ONG-uri, mass-
media și alte părți competente este 
protejată dacă canalele interne nu 
funcționează sau nu există.

Or. en
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Amendamentul 768
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
Combaterea corupției și prevenirea 

conflictelor de interese
Statele membre adoptă norme în vederea 
combaterii fraudei, favoritismului și 
corupției și în vederea prevenirii 
conflictelor de interese, pentru a asigura 
transparența procedurii de atribuire și 
egalitatea de tratament între toți 
candidații și ofertanții.
Măsurile adoptate instituie și aplică 
sisteme de alertă și de monitorizare 
cuprinzătoare și eficiente pentru a 
preveni, detecta și elimina în mod 
corespunzător cazurile raportate de 
fraudă, de corupție, de conflict de interese 
și alte nereguli grave. În ceea ce privește 
conflictele de interese, ele nu permit 
excluderea unui ofertant sau a unui 
candidat de la procedură decât atunci 
când conflictul de interese nu poate fi 
remediat în mod eficace prin alte 
mijloace.

Or. en

Amendamentul 769
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
[...]
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Or. en

Justificare

Superfluu, deoarece principiile generale ale egalității de tratament și nediscriminării, 
transparenței și proporționalității sunt incluse deja la articolul 7 din prezenta directivă.

Amendamentul 770
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
[...]

Or. en

Amendamentul 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Specificațiile tehnice definite la punctul 1 
din anexa VIII sunt stabilite în 
documentele concesiunii. Ele definesc 
caracteristicile pe care trebuie să le 
întrunească o lucrare, un serviciu sau un 
bun.

Specificațiile tehnice și/sau cerințele 
funcționale sunt stabilite în documentele 
concesiunii și respectă principiile 
accesului egal al operatorilor economici 
la procedura de atribuire a concesiunii și 
nu au efectul de a crea obstacole 
nejustificate în calea deschiderii către 
concurență a procedurii de atribuire a 
concesiunii.
În special, cu excepția cazului în care 
acest lucru este justificat de obiectul 
contractului, specificațiile tehnice și/sau 
cerințele funcționale nu pot preciza un 
anumit producător, o anumită origine sau 
un anumit procedeu, și nici nu se pot 
referi la o marcă, la un brevet, la un tip, 
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la o producție specifică, care ar avea ca 
efect favorizarea sau eliminarea anumitor 
întreprinderi sau produse. Această 
mențiune este autorizată, cu titlu 
excepțional, în cazul în care nu este 
posibilă o descriere suficient de exactă și 
de inteligibilă a obiectului contractului; o 
astfel de trimitere este însoțită de 
cuvintele „sau echivalent”.

Or. en

Justificare

Proiectul de propunere inițial reia pur și simplu specificațiile tehnice din directiva principală, 
ceea ce nu este tocmai adecvat în cazul concesiunilor. Raportorul sugerează o trimitere mai 
puțin detaliată la specificațiile tehnice într-un nou articol 38b, însă, cu siguranță, ar fi mai 
bine ca aceasta să figureze în continuare la articolul 32. Nu ar fi recomandat să se elimine 
toate trimiterile la specificațiile tehnice, deoarece acest lucru ar putea încuraja abordările 
protecționiste. Acest amendament se bazează pe propunerea raportorului.

Amendamentul 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de 
producție sau furnizare a lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor solicitate sau din 
oricare altă etapă a ciclului de viață 
conform articolului 2 punctul 14.

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi împreună cu amendamentul care înlocuiește textul articolului 32.

Amendamentul 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Specificațiile tehnice trebuie să precizeze 
totodată dacă va fi necesar transferul 
drepturilor de proprietate intelectuală.

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi împreună cu amendamentul care înlocuiește textul articolului 32.

Amendamentul 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate procedurile de atribuire a 
concesiunilor al căror obiect este destinat 
utilizării de către persoane, indiferent 
dacă este vorba de publicul larg sau de 
personalul autorității contractante sau al 
entității contractante, aceste specificații 
tehnice trebuie să fie redactate, cu 
excepția cazurilor bine justificate, astfel 
încât să ia în considerare criteriile de 
accesibilitate pentru persoanele cu 
dizabilități sau proiectarea pentru toate 
categoriile de utilizatori.

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi împreună cu amendamentul care înlocuiește textul articolului 32.

Amendamentul 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care printr-un act legislativ al 
Uniunii sunt adoptate standarde de 
accesibilitate obligatorii, specificațiile 
tehnice trebuie definite, în ceea ce privește 
criteriile de accesibilitate, prin trimitere la 
acestea.

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi împreună cu amendamentul care înlocuiește textul articolului 32.

Amendamentul 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Specificațiile tehnice trebuie să 
asigure accesul egal al operatorilor 
economici la procedura de atribuire a 
concesiunii și să nu aibă efectul de a crea 
obstacole nejustificate în calea deschiderii 
către concurență a procedurii de atribuire 
a concesiunii.

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi împreună cu amendamentul care înlocuiește textul articolului 32.

Amendamentul 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere normelor 
tehnice obligatorii la nivel național, în 
măsura în care sunt compatibile cu 
legislația Uniunii, specificațiile tehnice 
trebuie formulate într-unul din 
următoarele moduri:

eliminat

(a) din punctul de vedere al 
performanțelor sau al cerințelor 
funcționale, incluzând caracteristici de 
mediu, cu condiția ca parametrii să fie 
suficient de exacți pentru ca ofertanții să 
poată stabili obiectul contractului și 
pentru ca autoritățile contractante sau 
entitățile contractante să poată atribui 
contractul;
(b) făcând trimitere la cerințele tehnice 
definite în anexa VIII și, în ordinea 
preferinței, la standardele naționale care 
transpun standarde europene, autorizații 
tehnice europene, cerințe tehnice uzuale, 
standarde internaționale, alte sisteme de 
referință instituite de către organisme de 
standardizare europene sau – în lipsa 
acestora – la standarde naționale, 
autorizații tehnice naționale sau cerințe 
tehnice naționale referitoare la concepția, 
calculul și realizarea lucrărilor și 
utilizarea bunurilor; fiecare trimitere 
trebuie să fie însoțită de mențiunea „sau 
echivalent”;
(c) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, prevăzute la litera (a), 
făcând trimitere la specificațiile tehnice 
menționate la litera (b) ca mijloc de 
prezumție a conformității cu respectivele 
performanțe sau cerințe funcționale;
(d) făcând trimitere la specificațiile 
tehnice menționate la litera (b) pentru 
unele caracteristici și făcând trimitere la 
performanțele sau cerințele funcționale 
menționate la litera (a) pentru alte 
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caracteristici.

Or. en

Justificare

A se citi împreună cu amendamentul care înlocuiește textul articolului 32.

Amendamentul 778
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se ține seama de considerentele 
sociale privind costurile sociale externe 
legate direct de ciclul de viață, cum ar fi 
impactul producției asupra mediului 
înconjurător și a comunităților 
învecinate; condițiile sociale și normele 
privind ocuparea forței de muncă care se 
aplică în cazul sănătății și siguranței la 
locul de muncă, securitatea socială și 
condițiile de muncă, astfel cum sunt 
prevăzute în actele cu putere de lege și în 
actele administrative europene și 
naționale, în hotărârile arbitrale, în 
convențiile colective și în contractele de 
muncă, precum și în dispozițiile dreptului 
internațional al muncii care se aplică în 
locul în care sunt prestate lucrările și 
serviciile și sunt furnizate bunurile; aceste 
obligații se aplică, de asemenea, în 
situațiile transfrontaliere, în care 
lucrătorii dintr-un stat membru prestează 
servicii într-un alt stat membru.

Or. de

Justificare

Susțin pe deplin propunerea dlui Juvin de a elimina prevederile privind specificațiile tehnice. 
În cazul în care propunerea nu întrunește majoritatea, acest amendament ar putea fi o 
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alternativă.

Amendamentul 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu excepția cazului în care sunt 
justificate de obiectul contractului, 
specificațiile tehnice nu pot preciza un 
anumit producător, o anumită origine sau 
un anumit procedeu, și nici nu se pot 
referi la o marcă, la un brevet, la un tip, 
la o origine sau la o producție specifică, 
care ar avea ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor întreprinderi sau 
produse. Această trimitere este autorizată, 
cu titlu excepțional, în cazul în care nu 
este posibilă o descriere suficient de 
exactă și de inteligibilă a obiectului 
contractului în conformitate cu alineatul 
(3); o astfel de mențiune sau referire este 
însoțită de cuvintele „sau echivalent”.

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi împreună cu amendamentul care înlocuiește textul articolului 32.

Amendamentul 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o autoritate 
contractantă sau o entitate contractantă 
utilizează opțiunea de a face trimitere la 

eliminat



PE497.783v03-00 28/153 AM\916835RO.doc

RO

specificațiile menționate la alineatul (3) 
litera (b), aceasta nu poate respinge o 
ofertă pe motiv că lucrările, bunurile și 
serviciile oferite nu sunt conforme cu 
specificațiile la care se face trimitere, 
dacă ofertantul dovedește în oferta sa, 
prin orice mijloace adecvate, inclusiv prin 
mijloacele de probă prevăzute la articolul 
33, că soluțiile pe care le propune 
îndeplinesc într-un mod echivalent 
cerințele definite în specificațiile tehnice.

Or. en

Justificare

A se citi împreună cu amendamentul care înlocuiește textul articolului 32.

Amendamentul 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o autoritate contractantă 
sau o entitate contractantă utilizează 
opțiunea prevăzută la alineatul (3) litera 
(a) de a formula specificații tehnice în 
termeni de performanțe sau cerințe 
funcționale, aceasta nu poate respinge o 
ofertă de lucrări, bunuri sau servicii 
conforme cu un standard național care 
transpune un standard european, cu un 
agrement tehnic european, cu o 
specificație tehnică comună, cu un 
standard internațional sau cu un sistem 
tehnic de referință elaborat de un 
organism european de standardizare, 
dacă aceste specificații se referă la 
performanțele sau cerințele funcționale 
pe care le-a impus autoritatea respectivă.

eliminat

Or. en
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Justificare

A se citi împreună cu amendamentul care înlocuiește textul articolului 32.

Amendamentul 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În oferta sa, ofertantul trebuie să 
dovedească, prin orice mijloace adecvate, 
inclusiv mijloacele de probă menționate la 
articolul 33, că lucrările, bunurile sau 
serviciile conforme standardului satisfac 
performanțele sau cerințele funcționale 
ale autorității contractante sau ale 
entității contractante.

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi împreună cu amendamentul care înlocuiește textul articolului 32.

Amendamentul 783
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Rapoarte de încercare, certificare și alte 
mijloace de probă
(1) Autoritățile contractante sau entitățile 
contractante pot solicita ca operatorii 
economici să furnizeze un raport de 
încercare de la un organism recunoscut 
sau un certificat eliberat de un astfel de 
organism drept mijloc de probă care să 
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ateste conformitatea cu specificațiile 
tehnice.
Atunci când autoritățile contractante 
solicită prezentarea unor certificate 
întocmite de organisme recunoscute care 
atestă conformitatea cu o anumită 
specificație tehnică, certificatele emise de 
alte organisme recunoscute echivalente 
trebuie să fie, de asemenea, acceptate de 
către autoritățile contractante.
(2) Autoritățile contractante sau entitățile 
contractante acceptă, de asemenea, alte 
mijloace de probă adecvate, cum ar fi un 
dosar tehnic al producătorului în cazul în 
care operatorul economic în cauză nu are 
acces la certificatele sau la rapoartele de 
încercare menționate la alineatul (1), sau 
nicio posibilitate de obținere a acestora în 
termenele stabilite.
(3) În sensul prezentului articol, 
„organisme recunoscute” sunt 
laboratoarele de testare și de calibrare și 
organismele de inspecție și de certificare 
acreditate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului29 .
(4) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, orice informații 
referitoare la dovezile și documentele 
prezentate pentru a dovedi conformitatea 
cu cerințele tehnice menționate la 
articolul 32 și în prezentul articol. 
Autoritățile competente ale statului 
membru în care sunt stabilite comunică 
aceste informații în conformitate cu 
dispozițiile privind guvernanța menționate 
la articolul 88 din (Directiva care 
înlocuiește Directiva 2004/18/CE).

Or. en

Amendamentul 784
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34 eliminat
Principii generale
Concesiunile se atribuie pe baza criteriilor 
stabilite de autoritatea contractantă sau 
de entitatea contractantă în conformitate 
cu articolul 39, dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiții:
(a) oferta este conformă cu cerințele, 
condițiile și criteriile stabilite în anunțul 
de concesionare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului și în documentele 
de atribuire a 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 (4) - (8) și
(ii) îndeplinește criteriile de selecție 
stabilite de autoritatea contractantă sau 
de entitatea contractantă în conformitate 
cu articolul 36 alineatele (1) - (3).

Or. en

Amendamentul 785
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) îndeplinește termenii și condițiile de 
angajare aplicabile, inclusiv normele și 
standardele de mediu, de sănătate și de 
securitate, legislația socială și dreptul 
muncii stabilite în legislația Uniunii, în 
legislațiile naționale și în convențiile 
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colective, care se aplică în locul în care 
sunt prestate lucrările și serviciile și sunt 
furnizate bunurile;

Or. en

Amendamentul 786
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35 eliminat
[...]

Or. en

Justificare

Text mult prea detaliat, sporind astfel posibilitatea de a face erori în atribuirea contractelor 
de concesiune; normele generale privind egalitatea de tratament și nediscriminarea, 
transparența și proporționalitatea sunt suficiente și sunt deja incluse la articolul 7 din 
prezenta directivă.

Amendamentul 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă atribuirea concesiunii implică o 
negociere, autoritățile contractante sau 
entitățile contractante trebuie să respecte 
următoarele reguli:

eliminat

(a) dacă negocierea are loc după 
transmiterea ofertelor, autoritățile sau 
entitățile contractante negociază cu 
ofertanții ofertele transmise de aceștia în 
vederea adaptării ofertelor la criteriile și 



AM\916835RO.doc 33/153 PE497.783v03-00

RO

cerințele indicate în conformitate cu 
alineatul (1);
(b) autoritățile sau entitățile contractante 
nu le pot dezvălui celorlalți participanți 
soluțiile propuse sau alte informații 
confidențiale comunicate de un candidat 
care participă la negocieri, fără acordul 
acestuia. Acest acord nu poate lua forma 
unei renunțări generale, ci trebuie dat cu 
referire la comunicarea preconizată a 
soluțiilor specifice sau a altor informații 
confidențiale;
(c) autoritățile sau entitățile contractante 
pot realiza negocierea în mai multe etape 
succesive, în scopul reducerii numărului 
de oferte care urmează să fie negociate, 
aplicând criteriile de atribuire menționate 
în anunțul de participare, în invitația de a 
transmite oferte sau în documentele 
concesiunii. În anunțul de participare, în 
invitația de a transmite oferte sau în 
documentele concesiunii, autoritatea 
contractantă indică dacă a recurs la 
această opțiune;
d) autoritățile sau entitățile contractante 
evaluează ofertele astfel cum au fost 
negociate pe baza criteriilor de atribuire 
indicate inițial;
(e) autoritățile sau entitățile contractante 
țin o evidență scrisă a deliberărilor 
formale și a oricăror altor etape și 
evenimente relevante pentru procedura de 
atribuire a concesiunii. În special, 
asigură, prin toate mijloacele adecvate, 
trasabilitatea negocierilor.

Or. de

Justificare

Toate procedurile ar trebui să aibă același statut.

Amendamentul 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La cererea părții interesate, 
autoritatea contractantă trebuie, cât mai 
curând posibil și, în orice caz, în termen 
de 15 zile de la primirea unei cereri scrise, 
să comunice:

eliminat

(a) oricăror candidați respinși, motivele 
respingerii candidaturii lor,
(b) oricăror ofertanți respinși, motivele 
respingerii ofertei lor, inclusiv, în cazurile 
prevăzute la articolul 32 alineatele (5) și 
(6), motivele deciziei de neechivalare sau 
motivele deciziei conform căreia lucrările, 
bunurile sau serviciile nu corespund 
performanțelor sau cerințelor funcționale,
(c) oricăror ofertanți care au prezentat o 
ofertă admisibilă, caracteristicile și 
avantajele relative ale ofertei selectate, 
precum și numele adjudecatarului sau al 
părților la acordul-cadru,
(d) oricăror ofertanți care au depus o 
ofertă admisibilă, desfășurarea și evoluția 
negocierilor și a dialogului cu ofertanții.

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor de atribuire a contractelor de 
concesiune. În plus, decizia de atribuire a concesiunii este oricum publicată; prin urmare, nu 
este nevoie de o cerință suplimentară privind informarea ofertanților.

Amendamentul 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cu toate acestea, autoritățile 
contractante pot decide să nu comunice 
anumite informații prevăzute la 
alineatul (6) privind atribuirea 
contractelor, în cazurile în care 
dezvăluirea respectivelor informații ar
împiedica punerea în aplicare a 
legislației, ar fi contrară interesului 
public, ar aduce atingere intereselor 
comerciale legitime ale operatorilor 
economici publici sau privați sau ar aduce 
atingere concurenței loiale între aceștia.

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 790
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 36 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Selecția și evaluarea calitativă a 
candidaților

Selecția și evaluarea calitativă a 
candidaților și a ofertanților și motivele 
excluderii

Or. en

Amendamentul 791
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 36 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Selecția și evaluarea calitativă a 
candidaților

Selecția și evaluarea calitativă a 
candidaților și a ofertanților și motivele 
excluderii 

Or. fr

Justificare

Clarificarea amendamentului 169 al raportorului.

Amendamentul 792
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul -1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Concedentul prevede:
(a) în anunțul de concesionare o descriere 
a concesiunii și a condițiilor de 
participare;
(b) în anunțul de concesionare, în 
invitația de a transmite oferte sau în 
documentele concesiunii o descriere a 
criteriilor de atribuire.

Or. fr

Justificare

Clarificarea amendamentului 169 al raportorului. Descrierea concesiunii și a condițiilor de 
participare trebuie să figureze în mod imperativ în anunțul de concesionare, care este 
obligatoriu pentru a garanta respectarea principiilor transparenței, nediscriminării și 
egalității de tratament al candidaților și al ofertanților.

Amendamentul 793
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante precizează, în 
anunțul de concesionare, condițiile de 
participare referitoare la:

Autoritățile contractante verifică condițiile 
de participare în ceea ce privește 
capacitatea profesională și tehnică, 
situația financiară a candidaților sau a 
ofertanților și referința sau referințele 
care trebuie prezentate ca dovadă, în 
conformitate cu cerințele menționate în 
anunțul de concesionare. Aceste condiții 
sunt legate de subiectul contractului în 
mod nediscriminatoriu și pot fi însoțite de 
cerințe minime, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 794
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante precizează, în 
anunțul de concesionare, condițiile de 
participare referitoare la:

Autoritățile contractante precizează, în 
anunțul de concesionare, condițiile de 
participare referitoare în special la:

Or. de

Amendamentul 795
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capacitatea de exercitare a activității 
profesionale;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 796
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) capacitatea economică și financiară; eliminat

Or. en

Amendamentul 797
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) capacități tehnice și profesionale. eliminat

Or. en

Amendamentul 798
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante trebuie să 
limiteze condițiile de participare la cele 
care sunt adecvate pentru a garanta că un 
candidat sau ofertant are capacitatea 
juridică și financiară și competențele 
tehnice și comerciale de a executa 
concesiunea care urmează să fie atribuită. 
Toate cerințele trebuie să aibă legătură cu 
obiectul contractului și să fie strict 
proporționale cu acesta, luând în 

eliminat
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considerare nevoia de a asigura o 
concurență reală.

Or. en

Amendamentul 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante trebuie să limiteze
condițiile de participare la cele care sunt 
adecvate pentru a garanta că un candidat 
sau ofertant are capacitatea juridică și 
financiară și competențele tehnice și 
comerciale de a executa concesiunea care 
urmează să fie atribuită. Toate cerințele 
trebuie să aibă legătură cu obiectul 
contractului și să fie strict proporționale cu 
acesta, luând în considerare nevoia de a 
asigura o concurență reală.

Autoritățile contractante limitează
condițiile de participare la cele care sunt 
adecvate pentru a garanta că un candidat 
sau ofertant are capacitatea juridică și 
financiară și competențele tehnice și 
comerciale de a executa concesiunea care 
urmează să fie atribuită. Toate cerințele au
legătură cu obiectul contractului și sunt
proporționale cu acesta, luând în 
considerare nevoia de a asigura o 
concurență reală.

Or. de

Justificare

Cuvântul „strict” este superfluu aici deoarece, în acest context, termenul de „proporțional” 
nu poate fi însoțit de un calificativ.

Amendamentul 800
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante trebuie să limiteze
condițiile de participare la cele care sunt 
adecvate pentru a garanta că un candidat 
sau ofertant are capacitatea juridică și 

Autoritățile contractante limitează
condițiile de participare la cele care sunt 
adecvate pentru a garanta că un candidat 
sau ofertant are capacitatea juridică și 
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financiară și competențele tehnice și 
comerciale de a executa concesiunea care 
urmează să fie atribuită. Toate cerințele 
trebuie să aibă legătură cu obiectul 
contractului și să fie strict proporționale 
cu acesta, luând în considerare nevoia de 
a asigura o concurență reală.

financiară și competențele tehnice și 
comerciale de a executa concesiunea care 
urmează să fie atribuită.

Or. de

Amendamentul 801
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante precizează, de asemenea, în 
anunțul de concesionare, referința sau 
referințele care trebuie prezentate ca 
dovadă a capacităților operatorului 
economic. Cerințele legate de aceste 
referințe trebuie să fie nediscriminatorii și 
proporționale cu obiectul concesiunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 802
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante precizează, de asemenea, în 
anunțul de concesionare, referința sau 
referințele care trebuie prezentate ca 
dovadă a capacităților operatorului 
economic. Cerințele legate de aceste 
referințe trebuie să fie nediscriminatorii și 

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante precizează, de asemenea, în 
anunțul de concesionare, referința sau 
referințele care trebuie prezentate ca 
dovadă a capacităților operatorului 
economic. Cerințele legate de aceste 
referințe sunt nediscriminatorii. 
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proporționale cu obiectul concesiunii.

Or. de

Amendamentul 803
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Concedentul include în anunțul de 
concesionare, în invitația de a transmite 
oferte sau în documentele concesiunii o 
descriere a concesiunii, condițiile de 
participare și criteriile de atribuire.
Concedentul verifică condițiile de 
participare în ceea ce privește:
(a) capacitatea de a desfășura activității 
profesionale;
(b) situația economică și financiară;
(c) capacitatea tehnică și profesională;
(d) legislația, normele și standardele de 
mediu, de sănătate și de securitate, 
legislația socială și dreptul muncii 
stabilite în legislația Uniunii, în 
legislațiile naționale și în convențiile 
colective, care se aplică în locul în care 
sunt prestate lucrările și serviciile și sunt 
furnizate bunurile.
Competențele profesionale și tehnice, 
situația financiară a candidaților sau a 
ofertanților și referința sau referințele 
care trebuie prezentate ca dovadă, în 
conformitate cu cerințele menționate în 
anunțul de concesionare. Aceste condiții 
sunt legate de subiectul contractului și 
sunt proporționale cu acesta, sunt 
nediscriminatorii și pot fi însoțite de 
cerințe minime, dacă este cazul.

Or. en
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Amendamentul 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Referitor la criteriile prevăzute la 
alineatul (1), după caz și pentru o 
concesiune determinată, un operator 
economic poate menționa capacitățile 
altor entități, indiferent de natura juridică 
a relațiilor cu acestea. În acest caz, 
operatorul economic trebuie să 
dovedească autorității contractante sau 
entității contractante că va dispune de 
resursele necesare pe întreaga durată a 
concesiunii, prezentând, de exemplu, 
angajamentul respectivelor entități în 
acest sens. Referitor la capacitatea 
economică și financiară, autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot 
impune ca operatorul economic și 
entitățile respective să fie răspunzătoare 
în solidar pentru executarea contractului.

eliminat

Or. de

Justificare

Relațiile dintre concesionar și orice subcontractanți ar trebui să fie reglementate de dreptul 
civil al statului membru respectiv, nu de dreptul european.

Amendamentul 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Referitor la criteriile prevăzute la 
alineatul (1), după caz și pentru o 

eliminat
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concesiune determinată, un operator 
economic poate menționa capacitățile 
altor entități, indiferent de natura juridică 
a relațiilor cu acestea. În acest caz, 
operatorul economic trebuie să 
dovedească autorității contractante sau 
entității contractante că va dispune de 
resursele necesare pe întreaga durată a 
concesiunii, prezentând, de exemplu, 
angajamentul respectivelor entități în 
acest sens. Referitor la capacitatea 
economică și financiară, autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot 
impune ca operatorul economic și 
entitățile respective să fie răspunzătoare 
în solidar pentru executarea contractului.

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor de atribuire a contractelor de 
concesiune. În plus, prevederile privind responsabilitatea ar trebui incluse în dreptul civil, nu 
în legislația privind achizițiile publice.

Amendamentul 806
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Referitor la criteriile prevăzute la 
alineatul (1), după caz și pentru o 
concesiune determinată, un operator 
economic poate menționa capacitățile altor 
entități, indiferent de natura juridică a 
relațiilor cu acestea. În acest caz, 
operatorul economic trebuie să dovedească 
autorității contractante sau entității 
contractante că va dispune de resursele 
necesare pe întreaga durată a concesiunii, 
prezentând, de exemplu, angajamentul 
respectivelor entități în acest sens. 
Referitor la capacitatea economică și 

(2) Pentru a îndeplini condițiile de 
participare prevăzute la alineatul (1), după 
caz și pentru o concesiune determinată, un 
operator economic poate menționa 
capacitățile altor entități, indiferent de 
natura juridică a relațiilor cu acestea. În 
acest caz, operatorul economic trebuie să 
dovedească autorității contractante sau 
entității contractante că va dispune de 
resursele necesare pe întreaga durată a 
concesiunii, prezentând, de exemplu, 
angajamentul respectivelor entități în acest 
sens. Referitor la capacitatea economică și 
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financiară, autoritățile contractante și 
entitățile contractante pot impune ca 
operatorul economic și entitățile respective 
să fie răspunzătoare în solidar pentru 
executarea contractului.

financiară, autoritățile contractante și 
entitățile contractante pot impune ca 
operatorul economic și entitățile respective 
să fie răspunzătoare în solidar pentru 
executarea contractului.

Or. en

Justificare

Propunerea raportorului este, de departe, mai bună.

Amendamentul 807
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Referitor la criteriile prevăzute la 
alineatul (1), după caz și pentru o 
concesiune determinată, un operator
economic poate menționa capacitățile 
altor entități, indiferent de natura juridică 
a relațiilor cu acestea. În acest caz,
operatorul economic trebuie să 
dovedească autorității contractante sau 
entității contractante că va dispune de 
resursele necesare pe întreaga durată a 
concesiunii, prezentând, de exemplu,
angajamentul respectivelor entități în acest 
sens. Referitor la capacitatea economică și 
financiară, autoritățile contractante și 
entitățile contractante pot impune ca
operatorul economic și entitățile respective 
să fie răspunzătoare în solidar pentru 
executarea contractului.

(2) În cazul în care se recurge la 
subcontractare, operatorul economic 
dovedește autorității contractante sau 
entității contractante că va dispune de 
resursele necesare pe întreaga durată a 
concesiunii, prezentând angajamentul 
respectivelor entități în acest sens. 
Cerințele juridice prevăzute la alineatele 
(5)-(7) din prezentul articol trebuie, de 
asemenea, îndeplinite de subcontractanți. 
Operatorul economic certifică că aceștia 
nu fac obiectul niciunui criteriu de 
excludere. Referitor la capacitatea 
economică și financiară, operatorul 
economic este răspunzător pentru 
subcontractanții săi, indiferent de relația 
juridică dintre acesta și întreprinderile 
respective.

Or. de

Amendamentul 808
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În aceleași condiții, un grup de 
operatori economici prevăzut la articolul 
22 poate menționa capacitățile membrilor 
grupului sau ale altor entități.

eliminat

Or. en

Amendamentul 809
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Concedentul poate limita, în mod 
transparent și pe baza unor criterii 
obiective, numărul de candidați sau de 
ofertanți la un nivel adecvat. Numărul de 
candidați sau de ofertanți invitați trebuie 
să fie suficient pentru a asigura o 
concurență reală.

Or. fr

Justificare

Clarificarea amendamentului 173 al raportorului pentru a asigura o concurență reală.

Amendamentul 810
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În conformitate cu articolul 38a, 
concedentul are libertatea de a organiza o 
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negociere cu candidații și ofertanții. El 
garantează consemnarea corespunzătoare 
a principalelor etape ale procedurii, în 
conformitate cu mijloacele pe care le 
consideră adecvate, sub rezerva 
respectării articolului 24 alineatul (1) din 
prezenta directivă. 

Or. fr

Justificare

Recunoașterea unei mari marje de manevră a autorităților contractante și a entităților 
contractante trebuie să fie însoțită, în schimb, de respectarea principiului transparenței. 
Consemnarea principalelor etape ale procedurii de către concedent vizează combaterea 
deciziilor arbitrare.

Amendamentul 811
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta norme în 
vederea combaterii favoritismului, a 
corupției și în vederea prevenirii 
conflictelor de interese, pentru a asigura 
transparența procedurii de atribuire și 
egalitatea de tratament între toți 
ofertanții.

eliminat

Or. en

Amendamentul 812
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Referitor la conflictele de interese, eliminat
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măsurile adoptate nu trebuie să 
depășească ceea ce este strict necesar 
pentru a preveni sau elimina conflictul 
identificat. În special, nu trebuie să 
permită excluderea unui ofertant sau a 
unui candidat de la procedură decât 
atunci când conflictul de interese nu 
poate fi remediat în mod eficace prin alte 
mijloace.

Or. en

Amendamentul 813
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice candidat sau ofertant care a fost 
condamnat prin hotărâre definitivă 
pentru unul dintre motivele enumerate 
mai jos este exclus de la participarea la o 
concesiune:

eliminat

(a) participarea la o organizație 
criminală, în sensul articolului 2 alineatul 
(1) din Decizia-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului30 ;
(b) corupție, astfel cum este definită la 
articolul 3 din Convenția privind lupta 
împotriva corupției care implică 
funcționari ai Comunităților Europene 
sau funcționari ai statelor membre ale 
Uniunii Europene și la articolul 2 din 
Decizia-cadru 2003/568/JAI a 
Consiliului31, precum și corupție, astfel 
cum este definită în dreptul național al 
autorității contractante sau al 
operatorului economic;
(c) fraudă, în sensul articolului 1 din 
Convenția privind protejarea intereselor 
financiare ale Comunităților Europene32 ;
(d) infracțiuni teroriste sau infracțiuni 
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legate de activitățile teroriste, așa cum 
sunt definite la articolul 1, respectiv la 
articolul 3 din Decizia-cadru 
2002/475/JAI33, sau instigare, 
complicitate sau tentativă de a săvârși o 
infracțiune, în sensul articolului 4 din 
respectiva decizie-cadru;
(e) spălare de bani, așa cum este definită 
la articolul 1 din Directiva 91/308/CEE a 
Consiliului34 .

Or. en

Amendamentul 814
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice candidat sau ofertant care a fost 
condamnat prin hotărâre definitivă pentru 
unul dintre motivele enumerate mai jos
este exclus de la participarea la o 
concesiune:

Orice candidat sau ofertant care a fost 
condamnat prin hotărâre definitivă pentru 
unul dintre motivele enumerate la articolul 
55 alineatul (1) din Directiva privind 
achizițiile publice [fosta Directivă 
2004/18/CE din 31 martie 2004], aplicate 
mutatis mutandis, este exclus de la 
participarea la o concesiune:

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor privind atribuirea contractelor de 
concesiune și asigurarea coerenței cu prevederile din Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) participarea la o organizație 
criminală, în sensul articolului 2 alineatul 
(1) din Decizia-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului;

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor privind atribuirea contractelor de 
concesiune și asigurarea coerenței cu prevederile din Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) corupție, astfel cum este definită la 
articolul 3 din Convenția privind lupta 
împotriva corupției care implică 
funcționari ai Comunităților Europene 
sau funcționari ai statelor membre ale 
Uniunii Europene și la articolul 2 din 
Decizia-cadru 2003/568/JAI a 
Consiliului, precum și corupție, astfel 
cum este definită în dreptul național al 
autorității contractante sau al 
operatorului economic;

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor privind atribuirea contractelor de 
concesiune și asigurarea coerenței cu prevederile din Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fraudă, în sensul articolului 1 din 
Convenția privind protejarea intereselor 
financiare ale Comunităților Europene;

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor privind atribuirea contractelor de 
concesiune și asigurarea coerenței cu prevederile din Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul 818
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fraudă, în sensul articolului 1 din 
Convenția privind protejarea intereselor 
financiare ale Comunităților Europene;

(c) fraudă, în sensul articolului 1 din 
Convenția privind protejarea intereselor 
financiare ale Comunităților Europene și 
fraudă, în sensul dreptului național;

Or. de

Amendamentul 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) infracțiuni teroriste sau infracțiuni 
legate de activitățile teroriste, astfel cum 
sunt definite la articolul 1, respectiv la 
articolul 3 din Decizia-cadru 
2002/475/JAI, sau instigare, complicitate 

eliminat
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sau tentativă de a săvârși o infracțiune, în 
sensul articolului 4 din respectiva decizie-
cadru;

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor privind atribuirea contractelor de 
concesiune și asigurarea coerenței cu prevederile din Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) spălare de bani, astfel cum este 
definită la articolul 1 din Directiva 
91/308/CEE a Consiliului.

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor privind atribuirea contractelor de 
concesiune și asigurarea coerenței cu prevederile din Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul 821
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) participarea la traficul de persoane și 
la exploatarea prin muncă a copiilor, 
acțiuni cuprinse în Directiva 2011/36/UE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 
prevenirea și combaterea traficului de 
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persoane și protejarea victimelor acestuia.

Or. en

Amendamentul 822
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a exclude un candidat sau un 
ofertant de la participarea la o concesiune 
se aplică și în cazul în care au fost 
condamnați prin hotărâre definitivă 
directori ai societății sau alte persoane cu 
putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în raport cu candidatul sau 
ofertantul.

eliminat

Or. en

Amendamentul 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a exclude un candidat sau un 
ofertant de la participarea la o concesiune 
se aplică și în cazul în care au fost 
condamnați prin hotărâre definitivă 
directori ai societății sau alte persoane cu 
putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în raport cu candidatul sau 
ofertantul.

eliminat

Or. de
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Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor privind atribuirea contractelor de 
concesiune și asigurarea coerenței cu prevederile din Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul 824
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un operator economic trebuie exclus 
de la participarea la o concesiune în cazul 
în care autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă are cunoștință de 
existența unei hotărâri cu autoritate de 
lucru judecat conform căreia acesta nu și-
a îndeplinit obligațiile privind plata 
impozitelor sau a contribuțiilor la 
asigurările sociale, în conformitate cu 
dispozițiile legale ale țării în care este 
stabilit sau ale statului membru al 
autorității sau al entității contractante.

eliminat

Or. en

Amendamentul 825
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la o concesiune în cazul în 
care autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă are cunoștință de 
existența unei hotărâri cu autoritate de 
lucru judecat conform căreia acesta nu și-
a îndeplinit obligațiile privind plata 
impozitelor sau a contribuțiilor la 

(6) Un operator economic este exclus de la 
participarea la o concesiune pe baza 
aplicării mutatis mutandis a articolului 55 
alineatul (2) din Directiva privind 
achizițiile publice [fosta Directivă 
2004/18/CE din 31 martie 2004]. 
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asigurările sociale, în conformitate cu 
dispozițiile legale ale țării în care este 
stabilit sau ale statului membru al 
autorității sau al entității contractante.

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor privind atribuirea contractelor de 
concesiune și asigurarea coerenței cu prevederile din Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la o concesiune în cazul în 
care autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
conform căreia acesta nu și-a îndeplinit 
obligațiile privind plata impozitelor sau a 
contribuțiilor la asigurările sociale, în 
conformitate cu dispozițiile legale ale țării 
în care este stabilit sau ale statului membru 
al autorității sau al entității contractante.

(6) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la o concesiune în cazul în 
care autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
conform căreia acesta nu și-a îndeplinit 
obligațiile privind cerința de a plăti
impozitele sau contribuțiile la asigurările 
sociale, în conformitate cu dispozițiile 
legale ale țării în care este stabilit sau ale 
statului membru al autorității sau al 
entității contractante.

Or. de

Justificare

Clarificare de ordin lingvistic.

Amendamentul 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la o concesiune în cazul în 
care autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
conform căreia acesta nu și-a îndeplinit 
obligațiile privind plata impozitelor sau a 
contribuțiilor la asigurările sociale, în 
conformitate cu dispozițiile legale ale țării 
în care este stabilit sau ale statului 
membru al autorității sau al entității 
contractante.

(6) Un operator economic este exclus de la 
participarea la o concesiune în cazul în care 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
sau de o decizie a unei autorități publice 
cu efect juridic, conform căreia acesta nu 
și-a îndeplinit obligațiile privind plata 
impozitelor sau a contribuțiilor la 
asigurările sociale sau orice alte obligații 
legate de condițiile sociale și de muncă, 
cum ar fi sănătatea și securitatea la locul 
de muncă, securitatea socială și condițiile 
de muncă, astfel cum sunt prevăzute în 
actele cu putere de lege și actele 
administrative europene și naționale, în 
hotărârile arbitrale, în convențiile 
colective și în contracte, precum și în 
dispozițiile legislației internaționale în 
materie de drept al muncii prevăzute în 
anexa XI, care se aplică în locul în care 
sunt prestate lucrările și serviciile și sunt 
furnizate bunurile; aceste obligații se 
aplică și în situațiile transfrontaliere, în 
care lucrătorii dintr-un stat membru
prestează servicii în alt stat membru sau 
atunci când autoritățile competente au 
cunoștință de încălcări demonstrate și 
documentate.

Or. en

Amendamentul 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la o concesiune în cazul în 
care autoritatea contractantă sau entitatea 

(6) Un operator economic este exclus de la 
participarea la o concesiune în cazul în care 
autoritatea contractantă sau entitatea 



PE497.783v03-00 56/153 AM\916835RO.doc

RO

contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
conform căreia acesta nu și-a îndeplinit 
obligațiile privind plata impozitelor sau a 
contribuțiilor la asigurările sociale, în 
conformitate cu dispozițiile legale ale țării 
în care este stabilit sau ale statului membru 
al autorității sau al entității contractante.

contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri judiciare sau administrative 
cu autoritate de lucru judecat conform 
căreia acesta nu și-a îndeplinit obligațiile 
privind plata impozitelor sau a 
contribuțiilor la asigurările sociale, în 
conformitate cu dispozițiile legale ale țării 
în care este stabilit sau ale statului membru 
al autorității sau al entității contractante 
sau a fost găsit vinovat de încălcări 
repetate ale dreptului muncii. Prin 
încălcări repetate ale dreptului muncii se 
înțelege cel puțin cinci condamnări în 
materie de dreptul muncii împotriva 
operatorului economic respectiv.

Or. de

Amendamentul 829
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la o concesiune în cazul în 
care autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru 
judecat conform căreia acesta nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind plata 
impozitelor sau a contribuțiilor la 
asigurările sociale, în conformitate cu 
dispozițiile legale ale țării în care este 
stabilit sau ale statului membru al 
autorității sau al entității contractante.

(6) Un operator economic este exclus de la 
participarea la o concesiune în cazul în care 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri conform căreia acesta nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind plata 
impozitelor sau a contribuțiilor la 
asigurările sociale, în conformitate cu 
dispozițiile legale ale țării în care este 
stabilit sau ale statului membru al 
autorității sau al entității contractante.

Or. en

Justificare

În unele state membre, astfel de decizii sunt luate de autoritățile administrative și pot face 
ulterior obiectul unui control jurisdicțional.
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Amendamentul 830
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un operator economic trebuie exclus
de la participarea la o concesiune în cazul 
în care autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă are cunoștință de 
existența unei hotărâri cu autoritate de 
lucru judecat conform căreia acesta nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind plata 
impozitelor sau a contribuțiilor la 
asigurările sociale, în conformitate cu 
dispozițiile legale ale țării în care este 
stabilit sau ale statului membru al 
autorității sau al entității contractante.

(6) O autoritate contractantă sau o 
entitate contractantă poate decide să 
excludă un operator economic de la 
participarea la o concesiune în cazul în care
are cunoștință de existența unei hotărâri cu 
autoritate de lucru judecat conform căreia 
acesta nu și-a îndeplinit obligațiile privind 
plata impozitelor sau a contribuțiilor la 
asigurările sociale sau oricare altă 
obligație legată de condițiile sociale și de 
ocupare a forței de muncă, cum ar fi 
sănătatea și securitatea în muncă, 
securitatea socială și condițiile de muncă, 
astfel cum sunt definite în legislația 
Uniunii și în legislațiile naționale, 
inclusiv convențiile colective, aplicabile 
acolo unde lucrările sau serviciile sunt 
prestate.

Or. fr

Justificare

Excluderea unui operator nu ar trebui prevăzută doar în cazul nerespectării obligațiilor 
fiscale, ci și în cazul celor sociale, iar concedentul trebuie să aibă în continuare 
responsabilitatea acestei excluderi.

Amendamentul 831
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru poate stabili că autoritățile eliminat
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contractante sau entitățile contractante 
pot exclude orice operator economic de la 
participarea la atribuirea unei concesiuni 
dacă este îndeplinită una dintre 
următoarele condiții:
(a) dacă are cunoștință de orice alte 
încălcări grave ale prevederilor dreptului 
Uniunii Europene sau ale prevederilor 
dreptului național care vizează protecția 
intereselor publice și care sunt 
compatibile cu Tratatul;
(b) dacă operatorul economic face 
obiectul unei proceduri de insolvență sau 
de lichidare, dacă activele sale sunt 
administrate de un lichidator sau de 
tribunal, dacă a încheiat un concordat 
preventiv, dacă și-a încetat activitatea sau 
dacă se află în orice altă situație similară 
care rezultă în urma unei proceduri 
similare prevăzute de legislația și 
reglementările naționale;
(c) dacă operatorul economic a dat 
dovadă de deficiențe semnificative sau 
persistente la îndeplinirea unei cerințe de 
fond prevăzute de o concesiune sau de 
concesiuni similare încheiate cu aceeași 
autoritate contractantă.

Or. en

Amendamentul 832
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru poate stabili că autoritățile 
contractante sau entitățile contractante pot 
exclude orice operator economic de la 
participarea la atribuirea unei concesiuni 
dacă este îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:

Statul membru stabilește că autoritățile 
contractante sau entitățile contractante pot 
exclude orice operator economic de la 
participarea la atribuirea unei concesiuni 
dacă este îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:
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Or. de

Amendamentul 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru poate stabili că autoritățile 
contractante sau entitățile contractante pot 
exclude orice operator economic de la 
participarea la atribuirea unei concesiuni 
dacă este îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:

Statul membru stabilește că autoritățile 
contractante sau entitățile contractante pot 
exclude orice operator economic de la 
participarea la atribuirea unei concesiuni 
dacă este îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:

Or. en

Amendamentul 834
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de orice alte
încălcări grave ale prevederilor dreptului 
Uniunii Europene sau ale prevederilor 
dreptului național care vizează protecția 
intereselor publice și care sunt compatibile 
cu Tratatul;

(a) dacă are cunoștință de orice încălcări 
grave ale prevederilor dreptului Uniunii 
Europene sau ale prevederilor dreptului 
național care vizează protecția intereselor 
publice și care sunt compatibile cu tratatul, 
cu condiția ca aceste încălcări să fi fost 
constate de o instanță judecătorească;

Or. en

Justificare

Clarificarea circumstanțelor în care se poate face o excludere, pentru a asigura 
proporționalitatea și accesul liber la contractele de concesiune.
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Amendamentul 835
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de orice alte 
încălcări grave ale prevederilor dreptului 
Uniunii Europene sau ale prevederilor 
dreptului național care vizează protecția 
intereselor publice și care sunt compatibile 
cu Tratatul;

(a) dacă are cunoștință de orice alte 
încălcări ale prevederilor dreptului Uniunii 
Europene sau ale prevederilor dreptului 
național care vizează protecția intereselor 
publice și care sunt compatibile cu tratatul; 
acestea includ, în special, încălcări ale 
legislației în domeniul social, al muncii și 
al mediului;

Or. de

Amendamentul 836
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă operatorul economic a dat dovadă 
de deficiențe semnificative sau persistente 
la îndeplinirea unei cerințe de fond 
prevăzute de o concesiune sau de 
concesiuni similare încheiate cu aceeași 
autoritate contractantă.

(c) dacă operatorul economic a dat dovadă 
de deficiențe semnificative sau persistente 
la îndeplinirea unei cerințe de fond 
prevăzute de o concesiune sau de 
concesiuni similare.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibilă excluderea unui operator și atunci când autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă are cunoștință de astfel de deficiențe persistente în cazul unei alte 
autorități contractante sau entități contractante. 

Amendamentul 837
Pier Antonio Panzeri
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Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă are cunoștință de orice încălcări 
grave ale normelor și standardelor de 
mediu, de sănătate și de securitate, a 
legislației sociale și a dreptului muncii, 
stabilite în legislația Uniunii, în 
legislațiile naționale și în convențiile 
colective, care se aplică în locul în care 
sunt prestate lucrările și serviciile și sunt 
furnizate bunurile.

Or. en

Amendamentul 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul încălcării prevederilor în 
materie de securitate socială, a dreptului 
muncii, a legislației fiscale și a legislației 
din domeniul mediului.

Or. en

Amendamentul 839
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă operatorul economic sau 
societatea-mamă sunt stabilite într-o țară-
terță care aplică măsuri restrictive în 
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materie de atribuire a contractelor de 
concesiune operatorilor economici 
stabiliți în Uniunea Europeană, aceste 
măsuri ducând la discriminări grave și 
persistente față de operatorii economici 
stabiliți în cadrul Uniunii Europene.

Or. fr

Justificare

Aplicarea principiului reciprocității în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 
concesiune. Un operator economic candidat la o procedură de atribuire a unui contract de 
concesiune într-un stat membru al UE poate fi exclus din procedura menționată dacă acesta 
este stabilit într-un stat terț care nu permite accesul operatorilor economici europeni pe piața 
sa în ceea ce privește contractele de concesiune.

Amendamentul 840
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a aplica motivul de excludere 
prevăzut la litera (c) de la primul 
paragraf, autoritățile contractante și 
entitățile contractante trebuie să prevadă 
o metodă pentru evaluarea executării 
contractului care să se bazeze pe obiective 
și criterii măsurabile și să fie aplicată în 
mod sistematic, coerent și transparent. 
Orice evaluare a executării contractului 
trebuie să i se comunice operatorului 
economic în cauză, căruia trebuie să i se 
ofere posibilitatea de a contesta 
constatările și de a obține protecție 
jurisdicțională.

eliminat

Or. en

Amendamentul 841
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Orice candidat sau ofertant care se 
află în una dintre situațiile menționate la 
alineatele (5) - (7) poate furniza 
autorității contractante sau entității 
contractante dovezi care să-i demonstreze 
fiabilitatea, în ciuda existenței motivului 
de excludere relevant.

eliminat

Or. en

Amendamentul 842
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Orice candidat sau ofertant care se află 
în una dintre situațiile menționate la 
alineatele (5) - (7) poate furniza autorității 
contractante sau entității contractante 
dovezi care să-i demonstreze fiabilitatea, în 
ciuda existenței motivului de excludere 
relevant.

(8) Orice candidat sau ofertant care se află 
în una dintre situațiile menționate la 
alineatele (5) - (7) poate furniza autorității 
contractante sau entității contractante, pe 
baza aplicării mutatis mutandis a 
Directivei privind achizițiile publice [fosta 
Directivă 2004/18/CE din 31 martie 
2004], dovezi care să-i demonstreze 
fiabilitatea, în ciuda existenței motivului de 
excludere relevant.

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor privind atribuirea contractelor de 
concesiune și asigurarea coerenței cu prevederile din Directiva privind achizițiile publice.

Amendamentul 843
Josef Weidenholzer
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Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Orice candidat sau ofertant care se află 
în una dintre situațiile menționate la 
alineatele (5) - (7) poate furniza autorității 
contractante sau entității contractante 
dovezi care să-i demonstreze fiabilitatea, în 
ciuda existenței motivului de excludere 
relevant.

(8) În cazul în care există motive foarte 
întemeiate, orice candidat, ofertant sau 
subcontractant care se află în situația
menționată la alineatul 7 poate furniza 
autorității contractante dovezi care să-i 
demonstreze fiabilitatea, în ciuda existenței 
motivului de excludere relevant. Prin 
motiv foarte întemeiat se înțelege, de 
exemplu, o hotărâre pronunțată cu mulți 
ani înainte.

Or. de

Amendamentul 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Orice candidat sau ofertant care se află 
în una dintre situațiile menționate la 
alineatele (5) - (7) poate furniza autorității 
contractante sau entității contractante 
dovezi care să-i demonstreze fiabilitatea, în 
ciuda existenței motivului de excludere 
relevant.

(8) Orice candidat sau ofertant care se află 
în una dintre situațiile menționate la 
alineatul (7) poate furniza autorității 
contractante sau entității contractante 
dovezi care să-i demonstreze fiabilitatea, în 
ciuda existenței motivului de excludere 
relevant.

Or. fr

Amendamentul 845
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie să specifice 
condițiile de punere în aplicare a 
prezentului articol. Statele membre pun la 
dispoziția altor state membre, la cerere, 
orice informații referitoare la motivele de 
excludere enumerate în prezentul articol. 
Autoritățile competente din statul membru 
de stabilire comunică respectivele 
informații în conformitate cu articolul 88 
al Directivei care înlocuiește [Directiva 
2004/18/CE].

eliminat

Or. en

Amendamentul 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Propunere de directivă
Articolul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
Condiții de executare a contractului

(1) Autoritățile contractante sau entitățile 
contractante aplică criterii sociale și de 
mediu suplimentare pentru executarea 
lucrărilor și prestarea serviciilor, care 
sunt indicate în anunțul de concesionare.
(2) În ceea ce privește salariile (inclusiv 
indemnizațiile) programul de lucru și alte 
condiții de muncă ale lucrătorilor 
implicați în executarea contractului de 
concesiune, autoritățile sau entitățile 
contractante stabilesc cerințe care nu sunt 
mai puțin favorabile decât condițiile care 
se aplică în același domeniu, pentru 
aceeași activitate, în profesia sau ramura 
industrială în cauză, pe baza:
(a) unei convenții salariale colective sau a 
rezultatelor unei alte proceduri de 



PE497.783v03-00 66/153 AM\916835RO.doc

RO

negociere recunoscute, încheiate de 
asociațiile patronale și cele ale 
lucrătorilor care reprezintă o proporție 
substanțială a lucrătorilor și a 
angajatorilor din profesia sau ramura 
industrială respectivă, sau
(b) a unei hotărâri arbitrale (atunci când 
legislația națională prevede acest lucru), 
sau
(c) a legislației naționale.
Dacă, în domeniul în care lucrările 
trebuie executate, condițiile de muncă 
menționate nu sunt reglementate în unul 
dintre modurile menționate mai sus, 
condițiile care trebuie asigurate de 
autoritățile și entitățile contractante 
garantează lucrătorilor respectivi salarii 
(inclusiv indemnizațiile), un program de 
lucru și alte condiții de muncă care nu 
sunt mai puțin favorabile decât condițiile 
acordate de angajatorii care își desfășoară 
activitatea în sectorul cel mai apropiat sau 
care exercită aceeași profesie sau aparțin 
aceleiași ramuri industriale ca partea 
contractantă și care se află într-o situație 
similară.

Or. de

Amendamentul 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
(1) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante stabilesc condiții speciale 
privind executarea unui contract de 
concesiune de servicii sau de lucrări și 
privind, în special, considerentele de 
natură socială și de mediu, cu condiția ca 
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acestea să fie menționate în anunțul de 
concesionare.
(2) În ceea ce privește salariile (inclusiv 
indemnizațiile), programul de lucru și alte 
condiții de muncă ale lucrătorilor în 
cauză, autoritățile contractante prevăd 
condiții care le garantează lucrătorilor 
respectivi un nivel de protecție care nu 
este mai puțin favorabil decât cel stabilit 
pentru același tip de activitate în profesia 
sau ramura industrială în cauză din 
districtul în care activitatea este 
desfășurată, prin:

(a) încheierea unei convenții colective sau 
un alt mecanism de negociere între 
organizațiile patronale și cele ale 
lucrătorilor, care reprezintă o parte 
substanțială a angajatorilor și, respectiv, a 
lucrătorilor din profesia sau ramura 
industrială în cauză, sau
(b) o hotărâre arbitrală (dacă aceasta este 
prevăzută în legislația națională 
relevantă), sau
(c) aplicarea legislației sau a 
reglementărilor naționale.
Dacă condițiile de muncă menționate la 
alineatul anterior nu sunt reglementate în 
modul menționat mai sus în districtul în 
care activitatea sau serviciile sunt 
prestate, condițiile de executare a 
contractului se stabilesc în conformitate 
cu instrumente similare aplicabile în cel 
mai apropiat district corespunzător sau în 
conformitate cu dispozițiile generale în 
vigoare pentru profesia sau ramura 
industrială în care concesionarul este 
angajat de angajatori ale căror condiții 
generale sunt similare.

Or. en

Amendamentul 848
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat
Stabilirea termenelor
(1) Atunci când stabilesc termenele de 
depunere a candidaturilor pentru 
concesiune și de primire a ofertelor, 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante țin cont, în mod special, de 
complexitatea concesiunii și de perioada 
necesară pentru întocmirea ofertelor, fără 
a aduce atingere termenului minim 
prevăzut la articolul 37.
(2) Atunci când candidaturile sau ofertele 
pot fi făcute numai după o vizită la fața 
locului sau după inspectarea la fața 
locului a documentelor aflate la baza 
documentelor de atribuire a concesiunii, 
termenele pentru primirea candidaturilor 
pentru concesiune trebuie prelungite, 
astfel încât toți operatorii economici 
interesați să aibă cunoștință de toate 
informațiile necesare pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor.

Or. en

Justificare

Superfluu, deoarece este prevăzut un termen minim la articolul 38.

Amendamentul 849
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când stabilesc termenele de 
depunere a candidaturilor pentru 

(1) Atunci când stabilesc termenele de 
depunere a candidaturilor pentru 



AM\916835RO.doc 69/153 PE497.783v03-00

RO

concesiune și de primire a ofertelor, 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante țin cont, în mod special, de 
complexitatea concesiunii și de perioada 
necesară pentru întocmirea ofertelor, fără a 
aduce atingere termenului minim prevăzut 
la articolul 37.

concesiune și de primire a ofertelor, 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante țin cont, în mod special, de 
complexitatea concesiunii și de perioada 
necesară pentru întocmirea ofertelor, fără a 
aduce atingere termenului minim prevăzut 
la articolul 38.

Or. es

Amendamentul 850
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Termenul pentru depunerea 
candidaturilor sau pentru prezentarea 
ofertelor nu poate fi mai mic de 52 de zile 
de la data trimiterii anunțului de 
concesionare și, respectiv, de la data la 
care candidații au putut lua cunoștință de 
invitația de a transmite oferte.

Or. fr

Justificare

Termenul de 30 de zile propus de raportor este prea scurt pentru a transmite oferte de 
concesionare, acestea fiind, prin natura lor, foarte complexe. Un termen de 52 de zile este, 
prin urmare, mai adecvat și ar permite menținerea concurenței și evitarea favorizării 
candidaților al căror contract de concesiune se încheie în raport cu noii candidați.

Amendamentul 851
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile sau entitățile (1) În cazul în care autoritățile sau entitățile 
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contractante recurg la o concesiune, 
termenul pentru transmiterea candidaturilor 
pentru concesiune nu poate fi mai scurt de 
52 de zile de la data la care a fost transmis 
anunțul de concesionare.

contractante recurg la o concesiune, 
termenul pentru transmiterea candidaturilor 
pentru concesiune nu poate fi mai scurt de 
30 de zile de la data la care a fost transmis 
anunțul de concesionare.

Or. en

Amendamentul 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile sau entitățile 
contractante recurg la o concesiune, 
termenul pentru transmiterea candidaturilor 
pentru concesiune nu poate fi mai scurt de 
52 de zile de la data la care a fost transmis 
anunțul de concesionare.

(1) În cazul în care autoritățile sau entitățile 
contractante recurg la o concesiune, 
termenul pentru transmiterea candidaturilor 
pentru concesiune nu poate fi mai scurt de 
52 de zile calendaristice de la data la care 
a fost transmis anunțul de concesionare.

Or. de

Justificare

Termenul de „zile calendaristice” este mai precis.

Amendamentul 853
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile sau entitățile 
contractante recurg la o concesiune, 
termenul pentru transmiterea candidaturilor 
pentru concesiune nu poate fi mai scurt de 
52 de zile de la data la care a fost transmis 
anunțul de concesionare.

(1) În cazul în care autoritățile sau entitățile 
contractante recurg la o concesiune, 
termenul pentru transmiterea candidaturilor 
pentru concesiune nu poate fi mai scurt de 
30 de zile de la data la care a fost transmis 
anunțul de concesionare.
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Or. en

Amendamentul 854
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Termenul de primire a ofertelor poate fi 
redus cu cinci zile în cazul în care entitatea 
contractantă acceptă ca ofertele să fie 
depuse prin mijloace electronice, în
conformitate cu articolul 25.

(2) Termenul de primire a ofertelor poate fi 
redus cu cinci zile în cazul în care entitatea 
contractantă acceptă ca ofertele să fie 
depuse prin mijloace electronice.

Or. en

Amendamentul 855
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Termenul de primire a ofertelor poate fi 
redus cu cinci zile în cazul în care entitatea 
contractantă acceptă ca ofertele să fie 
depuse prin mijloace electronice, în 
conformitate cu articolul 25.

(2) Termenul de primire a ofertelor poate fi 
redus cu cinci zile în cazul în care entitatea 
contractantă acceptă ca ofertele să fie 
depuse prin mijloace electronice.

Or. en

Amendamentul 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Propunere de directivă
Articolul 38 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38a
Criterii de atribuire

(1) Concedentul poate organiza negocieri 
cu candidații și ofertanții. Concesiunile 
sunt atribuite de concedent pe baza unor 
criterii obiective care respectă principiile 
stabilite la articolul 26a alineatul (2). 
(2) Obiectul concesiunii, criteriile de 
atribuire și cerințele minime nu se 
modifică în mod arbitrar sau 
discriminatoriu în cursul negocierilor. 
Toate modificările se notifică fără 
întârziere candidaților și ofertanților 
vizați.
(3) Criteriile de atribuire sunt legate de 
obiectul concesiunii. Ele pot include 
criterii privind mediul, dreptul social, 
egalitatea de gen sau inovația. 
Concedentul verifică dacă ofertele 
respectă în mod corespunzător criteriile 
de atribuire.
(4) Concedentul indică în anunțul de 
concesionare sau în invitația de a 
transmite oferte, dacă este cazul, 
clasificarea criteriilor menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 857
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38a
Cerințe funcționale

(1) Cerințele funcționale definesc 
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obiectivele preconizate ale lucrărilor 
și/sau serviciilor care fac obiectul 
concesiunii. Acestea figurează în 
documentele concesiunii.
(2) Cerințele funcționale respectă 
principiul accesului egal al operatorilor 
economici la procedura de atribuire a 
concesiunii și nu au drept efect crearea de 
obstacole nejustificate în calea deschiderii 
către concurență a procedurii de atribuire 
a concesiunii.
În special, cu excepția cazului în care 
sunt justificate de obiectul contractului, 
cerințele funcționale nu pot preciza un 
anumit producător, o anumită origine sau 
un anumit procedeu, și nici nu se pot 
referi la o marcă, la un brevet, la un tip 
sau la o producție specifică, care ar avea 
ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor întreprinderi sau produse. 
Această referire este autorizată, cu titlu 
excepțional, în cazul în care nu este 
posibilă o descriere suficient de exactă și 
de inteligibilă a obiectului contractului; 
mențiunea sau referirea respectivă este 
însoțită de cuvintele „sau echivalent”.

Or. fr

Justificare

Introducerea unui nou articol, în schimbul eliminării articolului 32 de către raportor. 
Obligațiile impuse concesionarilor ar trebui să vizeze rezultatele scontate, și nu mijloacele. 
Termenul „exigențe tehnice și/sau funcționale” nu pare să ia suficient în considerare 
specificul concesiunilor.

Amendamentul 858
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38a
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Criterii de atribuire
(1) Concedentul are libertatea de a 
organiza o negociere cu candidații și 
ofertanții. Atribuirea concesiunilor se 
realizează pe baza unor criterii obiective, 
care respectă principiile menționate la 
articolul 26 al doilea paragraf.
(2) Obiectul concesiunii, criteriile de 
atribuire și cerințele minime definite în 
documentele concesiunii nu pot fi 
modificate în mod arbitrar sau 
discriminatoriu pe parcursul negocierilor. 
Orice modificare este adusă imediat la 
cunoștința candidaților și a ofertanților 
interesați.
(3) Criteriile de atribuire pot include 
criterii de mediu, sociale, de coeziune sau 
legate de inovare. Concedentul verifică 
conformitatea efectivă a ofertelor cu 
criteriile de atribuire.

Or. fr

Justificare

Reluarea noului articol 38a introdus de raportor, eliminând legătura dintre criteriile sociale 
și de mediu și obiectul concesiunii, precum și ierarhizarea criteriilor, care pot constitui surse 
de insecuritate juridică și sunt disproporționate în ceea ce privește obiectivul de transparență 
vizat.

Amendamentul 859
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38a
Cerințe tehnice și/sau funcționale

(1)Cerințele tehnice și/sau funcționale 
figurează în documentele concesiunii.
Ele definesc caracteristicile pe care 
trebuie să le întrunească lucrările, 
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serviciile sau bunurile.
Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de 
producție sau de furnizare a lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor solicitate sau la 
oricare altă etapă a ciclului de viață 
conform articolului 2 punctul 14.
(2) Cerințele tehnice și/sau funcționale 
definesc caracteristicile necesare ale 
lucrărilor și/sau serviciilor care fac 
obiectul concesiunii.
(3) Cerințele tehnice și/sau funcționale 
respectă principiile accesului egal al 
operatorilor economici la procedura de 
atribuire a concesiunii și nu au efectul de 
a crea obstacole nejustificate în calea 
deschiderii către concurență a procedurii 
de atribuire a concesiunii.
Cerințele tehnice și/sau funcționale 
respectă caracteristicile de mediu, 
normele și standardele de sănătate și de 
securitate, legislația socială și dreptul 
muncii stabilite în legislația Uniunii, în 
legislațiile naționale și în convențiile 
colective, care se aplică în locul în care 
sunt prestate lucrările și serviciile și sunt 
furnizate bunurile;
În special, cu excepția cazului în care 
acest lucru este justificat de obiectul 
contractului, cerințele tehnice și/sau 
funcționale nu pot preciza un anumit 
producător, o anumită origine sau un 
anumit procedeu, și nici nu se pot referi la 
o marcă, la un brevet, la un tip, la o 
producție specifică, care ar avea ca efect 
favorizarea sau eliminarea anumitor 
întreprinderi sau produse. Această 
mențiune este autorizată, cu titlu 
excepțional, în cazul în care nu este 
posibilă o descriere suficient de exactă și 
de inteligibilă a obiectului contractului; o 
astfel de trimitere este însoțită de 
cuvintele „sau echivalent”.
Autoritățile contractante sau entitățile 
contractante pot solicita operatorilor 
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economici să prezinte un certificat emis 
de un organism recunoscut, ca dovadă a 
conformității cu cerințele tehnice și/sau 
funcționale prevăzute în documentele 
concesiunii.

Or. en

Amendamentul 860
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39 eliminat
[...]

Or. en

Justificare

Această prevedere este superfluă și nu contribuie la claritatea juridică. Normele generale 
privind egalitatea de tratament și nediscriminarea, transparența și proporționalitatea sunt 
incluse deja la articolul 7 din prezenta directivă; este suficient ca acestea să fie menționate o 
singură dată. Pe de altă parte, legătura clară cu obiectul contractului este esențială, însă 
aceasta este deja inclusă la articolul 36.

Amendamentul 861
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atribuirea concesiunilor se realizează 
pe baza unor criterii obiective care asigură 
respectarea principiilor de transparență, de 
nediscriminare și de egalitate de tratament 
și care garantează evaluarea ofertelor în 
condiții de concurență efectivă, care să 
permită identificarea unui avantaj 

(1) Atribuirea concesiunilor se realizează 
pe baza unor criterii obiective care asigură 
respectarea principiilor de transparență, de 
nediscriminare și de egalitate de tratament.
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economic general pentru autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă.

Or. de

Amendamentul 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atribuirea concesiunilor se realizează 
pe baza unor criterii obiective care asigură 
respectarea principiilor de transparență, de 
nediscriminare și de egalitate de tratament 
și care garantează evaluarea ofertelor în 
condiții de concurență efectivă, care să 
permită identificarea unui avantaj 
economic general pentru autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă.

(1) Atribuirea concesiunilor se realizează 
pe baza unor criterii obiective care asigură 
respectarea principiilor de transparență, de 
nediscriminare, de egalitate de tratament și 
de eficiență economică și care garantează 
evaluarea ofertelor în condiții de 
concurență efectivă, care să permită 
identificarea unui avantaj economic 
general pentru autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă.

Or. de

Amendamentul 863
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile de atribuire trebuie să aibă 
legătură cu obiectul concesiunii și nu
trebuie să-i confere autorității contractante 
sau entității contractante o libertate de 
alegere nelimitată.

Criteriile de atribuire nu conferă autorității 
contractante sau entității contractante o 
libertate de alegere nelimitată.

Or. de
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Amendamentul 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste criterii trebuie să asigure o 
concurență efectivă și să fie însoțite de 
cerințe care să permită verificarea efectivă 
a informațiilor furnizate de ofertanți. 
Autoritățile contractante și entitățile 
contractante trebuie să verifice efectiv, pe 
baza informațiilor și a dovezilor furnizate 
de ofertanți, dacă ofertele îndeplinesc 
criteriile de atribuire.

Aceste criterii trebuie să asigure o 
concurență efectivă și să fie însoțite de 
cerințe care să permită verificarea efectivă 
a informațiilor furnizate de ofertanți. 
Autoritățile contractante și entitățile 
contractante verifică, în modul pe care îl 
consideră adecvat, dacă informațiile 
furnizate de ofertanți corespund criteriilor
de atribuire. Procedând astfel, ele respectă 
principiile de transparență și de egalitate 
de tratament a ofertanților.

Or. de

Justificare

Includerea principiilor prevăzute de CJUE în hotărârea pronunțată în cauza Wienstrom 
referitoare la verificarea aplicării corespunzătoare a criteriilor de atribuire de către 
entitățile contractante.

Amendamentul 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot stabili ca 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante să atribuie concesiunile pe 
baza criteriului ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere 
economic, în conformitate cu 
alineatul (2). În afară de preț și de 
costuri, aceste criterii pot include 
următoarele aspecte:

eliminat



AM\916835RO.doc 79/153 PE497.783v03-00

RO

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, caracteristicile estetice și 
funcționale, accesibilitatea, proiectarea 
pentru toți utilizatorii, caracteristicile 
ecologice și caracterul inovator;
(b) pentru concesiunile de servicii și 
concesiunile care implică proiectarea de 
lucrări, pot fi luate în considerare 
organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
concesiunea în cauză, cu consecința că, 
în urma atribuirii contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu 
aprobarea autorității contractante sau a 
entității contractante, care trebuie să 
verifice dacă înlocuirile asigură o 
organizare și o calitate echivalente;
(c) serviciile post-vânzare și asistența 
tehnică, data livrării și termenul de livrare 
sau de execuție;
(d) procesul specific de producție sau de 
furnizare a lucrărilor, a bunurilor sau a 
serviciilor solicitate sau din oricare altă 
etapă a ciclului de viață menționată la 
articolul 2 alineatul (1) punctul (14), în 
măsura în care criteriile respective se 
referă la factori direct implicați în aceste 
procese și caracterizează procesul specific 
de producție sau de furnizare a lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor solicitate.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 866
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot stabili ca 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante să atribuie concesiunile pe 
baza criteriului ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, 
în conformitate cu alineatul (2). În afară de 
preț și de costuri, aceste criterii pot include 
următoarele aspecte:

(4) Statele membre stabilesc ca autoritățile 
contractante și entitățile contractante să 
atribuie concesiunile pe baza criteriului 
ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic, în conformitate cu 
alineatul (2). În afară de preț și de costuri, 
aceste criterii pot include următoarele 
aspecte:

Or. it

Amendamentul 867
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot stabili ca 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante să atribuie concesiunile pe 
baza criteriului ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, 
în conformitate cu alineatul (2). În afară 
de preț și de costuri, aceste criterii pot 
include următoarele aspecte:

(4) Statele membre stabilesc ca autoritățile 
contractante și entitățile contractante să 
atribuie concesiunile pe baza criteriului 
ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic, în conformitate cu 
alineatul (2). Aceste criterii pot include 
următoarele aspecte:

Or. de

Amendamentul 868
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
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utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;

utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator; criteriile sociale și 
privind politica de ocupare a forței de 
muncă, de exemplu măsurile de 
promovare a egalității de gen, integrarea 
pe piața muncii a grupurilor celor mai 
defavorizate, în special a tinerilor și 
ucenicilor, a șomerilor de lungă durată, a 
persoanelor care provin din familii de 
migranți și a persoanelor cu handicap și 
garantarea de către ofertantul, 
subcontractanții și întreprinderile din 
lanțul de aprovizionare a unor condiții 
excelente de muncă;

Or. de

Amendamentul 869
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru concesiunile de servicii și 
concesiunile care implică proiectarea de 
lucrări, pot fi luate în considerare
organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
concesiunea în cauză, cu consecința că, în 
urma atribuirii contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu 
aprobarea autorității contractante sau a 
entității contractante, care trebuie să 
verifice dacă înlocuirile asigură o 
organizare și o calitate echivalente;

(b) organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
concesiunea în cauză și posibilitatea 
pentru autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă de a-și rezerva un 
drept de aprobare în caz de înlocuire a 
personalului în cauză;

Or. de

Amendamentul 870
Pablo Arias Echeverría
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Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru concesiunile de servicii și 
concesiunile care implică proiectarea de 
lucrări, pot fi luate în considerare 
organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
concesiunea în cauză, cu consecința că, în 
urma atribuirii contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu aprobarea 
autorității contractante sau a entității 
contractante, care trebuie să verifice dacă 
înlocuirile asigură o organizare și o calitate 
echivalente;

(b) pentru concesiunile de servicii și 
concesiunile care implică proiectarea de 
lucrări, pot fi luate în considerare 
organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
concesiunea în cauză, cu consecința că, în 
urma atribuirii contractului, concesionarul 
nu poate înlocui aceste persoane cu alte 
persoane care au mai puține calificări sau 
competențe decât cele necesare și, în cazul
în care se fac înlocuiri, este necesară
aprobarea ulterioară a autorității 
contractante sau a entității contractante, 
care trebuie să verifice dacă înlocuirile 
asigură o organizare și o calitate 
echivalente;

Or. es

Amendamentul 871
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) serviciile post-vânzare și asistența 
tehnică, data livrării și termenul de livrare 
sau de execuție;

(c) serviciile post-vânzare și asistența 
tehnică, data livrării și termenul de livrare 
sau de execuție, precum și criterii de 
calitate pentru utilizatori;

Or. de

Amendamentul 872
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procesul specific de producție sau de 
furnizare a lucrărilor, a bunurilor sau a 
serviciilor solicitate sau din oricare altă 
etapă a ciclului de viață menționată la 
articolul 2 alineatul (1) punctul (14), în 
măsura în care criteriile respective se 
referă la factori direct implicați în aceste 
procese și caracterizează procesul specific 
de producție sau de furnizare a lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor solicitate.

(d) procesul specific de producție sau de 
furnizare a lucrărilor, a bunurilor sau a 
serviciilor solicitate sau din oricare altă 
etapă a ciclului de viață menționată la 
articolul 2 alineatul (1) punctul (14), 
sustenabilitatea procesului de producție și 
utilizarea unor criterii de comerț 
echitabil;

(e) costurile externe, cum ar fi costurile 
de mediu generate de călătoriile 
îndelungate efectuate pentru prestarea 
unui serviciu și care pot fi reduse prin 
utilizarea unui mod de transport ecologic, 
cum ar fi trenul. 

Or. de

Amendamentul 873
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) securitatea și capacitatea tehnică și 
financiară a ofertantului.

Or. it

Amendamentul 874
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) prețul și costurile.

Or. de

Amendamentul 875
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) considerentele sociale privind 
costurile sociale externe legate direct de 
ciclul de viață, cum ar fi impactul 
producției asupra mediului înconjurător 
și a comunităților din jur; condițiile 
sociale și normele privind ocuparea forței 
de muncă care se aplică în cazul sănătății 
și siguranței la locul de muncă, 
securitatea socială și condițiile de muncă, 
astfel cum sunt prevăzute în actele cu 
putere de lege și în actele administrative 
europene și naționale, în hotărârile 
arbitrale, în convențiile colective, în 
contractele de muncă, precum și în 
dispozițiile dreptului internațional al 
muncii care se aplică în locul în care sunt 
prestate lucrările și serviciile și sunt 
furnizate bunurile; aceste obligații se 
aplică, de asemenea, în situațiile 
transfrontaliere, în care lucrătorii dintr-
un stat membru prestează servicii într-un 
alt stat membru.

Or. de

Justificare

Susțin pe deplin propunerea dlui Juvin de a elimina prevederile privind specificațiile tehnice.  
În cazul în care propunerea nu întrunește majoritatea, acest amendament ar putea fi o 
alternativă.
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Amendamentul 876
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile de mediu externe legate direct 
de ciclul de viață, cu condiția ca valoarea 
lor monetară să poată fi determinată și 
verificată, acestea putând include costul 
emisiilor de gaze cu efect de seră și al altor 
emisii poluante și alte costuri de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice.

(b) costurile de mediu externe legate direct 
de ciclul de viață, cu condiția ca valoarea 
lor monetară să poată fi determinată și 
verificată, acestea putând include costurile 
sociale și de mediu, cum ar fi costul 
emisiilor de gaze cu efect de seră și al altor 
emisii poluante și alte costuri de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 877
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile contractante 
evaluează costurile folosind o abordare pe 
baza costului ciclului de viață, ele indică în 
documentele de atribuire a concesiunii 
metodologia utilizată pentru calcularea 
costurilor generate pe durata ciclului de 
viață. Metodologia utilizată trebuie să 
îndeplinească toate condițiile următoare:

În cazul în care autoritățile contractante 
evaluează costurile folosind o abordare pe 
baza costului ciclului de viață, ele indică în 
documentele de atribuire a concesiunii 
datele care trebuie furnizate de ofertanți 
și metoda utilizată de autoritatea sau 
entitatea contractantă pentru a determina 
costurile generate pe durata ciclului de 
viață. Metoda utilizată pentru evaluarea 
acestor costuri generate pe durata ciclului 
de viață trebuie să îndeplinească toate 
condițiile următoare:

Or. en
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Amendamentul 878
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fi fost elaborată pe baza unor 
informații științifice sau pe baza altor
criterii nediscriminatorii și verificabile în 
mod obiectiv;

(a) să se bazeze pe criterii nediscriminatorii 
și verificabile în mod obiectiv;

Or. en

Amendamentul 879
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fi fost elaborată pentru aplicare 
repetată sau continuă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 880
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să fie accesibilă tuturor părților 
interesate.

(c) datele solicitate să poată fi furnizate cu 
un efort rezonabil de către operatorii 
economici care dau dovadă de o diligență 
normală, inclusiv de operatorii din țări 
terțe.

Or. en
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Amendamentul 881
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante le permit operatorilor 
economici să aplice o metodologie diferită 
la stabilirea costurilor pe ciclul de viață 
pentru oferta lor, cu condiția ca aceștia să 
dovedească faptul că metodologia în cauză 
îndeplinește cerințele stabilite la literele 
(a), (b) și (c) și că este echivalentă cu 
metodologia indicată de autoritatea 
contractantă sau de entitatea contractantă.

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante le permit operatorilor 
economici să aplice o metodologie diferită 
la stabilirea costurilor pe ciclul de viață 
pentru oferta lor, cu condiția ca aceștia să 
dovedească faptul că metodologia în cauză 
îndeplinește cerințele stabilite la literele 
(a), (b) și (c) și că este echivalentă cu 
metodologia indicată de autoritatea 
contractantă sau de entitatea contractantă. 
Totuși, pentru a evita orice discriminare 
la adresa ofertanților care investesc timp 
și bani pentru a se conforma metodologiei 
indicate de autoritățile contractante, 
acestea pot solicita un document certificat 
de către o parte terță ca dovadă pentru 
realizarea echivalenței.

Or. en

Amendamentul 882
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În toate cazurile în care se adoptă, ca 
parte a unui act legislativ al Uniunii, 
inclusiv prin acte delegate în temeiul 
legislației sectoriale specifice, o 
metodologie comună pentru calcularea 
costurilor pe ciclu de viață, aceasta 
trebuie aplicată atunci când costul pe 
ciclu de viață este inclus în criteriile de 

eliminat
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atribuire menționate la articolul 39 
alineatul (4).
O listă a acestor acte legislative și delegate 
figurează la anexa II. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 46 în ceea ce 
privește actualizarea acestei liste, atunci 
când, din cauza adoptării unor noi 
dispoziții legislative, a abrogării sau a 
modificării legislației, aceste actualizări se 
dovedesc necesare.

Or. en

Amendamentul 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În toate cazurile în care se adoptă, ca 
parte a unui act legislativ al Uniunii, 
inclusiv prin acte delegate în temeiul 
legislației sectoriale specifice, o 
metodologie comună pentru calcularea 
costurilor pe ciclu de viață, aceasta 
trebuie aplicată atunci când costul pe 
ciclu de viață este inclus în criteriile de 
atribuire menționate la articolul 39 
alineatul (4).

eliminat

O listă a acestor acte legislative și delegate 
figurează la anexa II. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 46 în ceea ce 
privește actualizarea acestei liste, atunci 
când, din cauza adoptării unor noi 
dispoziții legislative, a abrogării sau a 
modificării legislației, aceste actualizări se 
dovedesc necesare.

Or. de
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Justificare

Dispozițiile care încurajează autoritățile contractante să includă costul ciclului de viață drept 
criteriu de atribuire a contractelor de concesiune sunt binevenite. Cu toate acestea, cerința 
legală se referă la o metodă de calcul care nu este încă definită și care ar trebui respinsă în 
acest moment, dat fiind caracterul său imprevizibil.

Amendamentul 884
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41 eliminat
Subcontractarea
(1) În documentele concesiunii, 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă poate solicita ofertantului 
sau poate fi obligată de un stat membru să 
îi solicite acestuia să indice în oferta sa, 
dacă este cazul, partea din contract pe 
care intenționează să o subcontracteze 
unor terți, precum și subcontractanții 
propuși.
(2) Alineatul (1) nu aduce atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

Or. en

Amendamentul 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propunere de directivă
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41 eliminat
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Subcontractarea
(1) În documentele concesiunii, 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă poate solicita ofertantului 
sau poate fi obligată de un stat membru să 
îi solicite acestuia să indice în oferta sa, 
dacă este cazul, partea din contract pe 
care intenționează să o subcontracteze 
unor terți, precum și subcontractanții 
propuși.
(2) Alineatul (1) nu aduce atingere 
aspectului responsabilității operatorului 
economic principal.

Or. de

Justificare

Relația dintre ofertant și subcontractant este reglementată de dreptul național al contractelor 
și aceasta nu ar trebui să fie afectată de prezenta directivă. În plus, dispoziția ar genera o 
situație juridică neclară, având în vedere că un subcontractant ar deveni contractant. 
Dispoziția ar putea, de asemenea, priva autoritatea contractantă de opțiunea reținerii unei 
plăți în așteptarea executării corespunzătoare a contractului.

Amendamentul 886
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În documentele concesiunii, autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă
poate solicita ofertantului sau poate fi 
obligată de un stat membru să îi solicite 
acestuia să indice în oferta sa, dacă este 
cazul, partea din contract pe care 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși.

(1) În documentele concesiunii, 
concedentul poate solicita ofertantului sau 
poate fi obligat de un stat membru să îi 
solicite acestuia să indice în oferta sa, dacă 
este cazul, partea din contract pe care 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși. 
Statele membre limitează posibilitatea 
unui ofertant de a subcontracta elemente 
ale lucrărilor sau serviciilor ce urmează 
să fie executate sau ale bunurilor ce 
urmează să fie furnizate la cel mult trei 
niveluri de subcontractare succesive.
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Or. en

Amendamentul 887
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În documentele concesiunii, autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
poate solicita ofertantului sau poate fi 
obligată de un stat membru să îi solicite 
acestuia să indice în oferta sa, dacă este 
cazul, partea din contract pe care 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși.

(1) În documentele concesiunii, autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
poate solicita ofertantului sau poate fi 
obligată de un stat membru să îi solicite 
acestuia să indice în oferta sa, dacă este 
cazul, partea din contract pe care 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți.

Lista subcontractanților este actualizată 
pe întreaga durată a contractului de 
concesiune, pentru a ține seama de 
substituiri sau de modificări.

Or. it

Amendamentul 888
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În documentele concesiunii, 
autoritatea contractantă sau entitatea
contractantă poate solicita ofertantului 
sau poate fi obligată de un stat membru să 
îi solicite acestuia să indice în oferta sa, 
dacă este cazul, partea din contract pe care 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși.

(1) Autoritățile contractante sau entitățile 
contractante solicită ofertantului să 
indice, în oferta sa, partea din contract pe 
care intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși.

Or. de
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Amendamentul 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În documentele concesiunii, autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă
poate solicita ofertantului sau poate fi 
obligată de un stat membru să îi solicite 
acestuia să indice în oferta sa, dacă este 
cazul, partea din contract pe care 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși.

(1) În documentele concesiunii, 
concedentul poate solicita ofertantului sau 
poate fi obligat de un stat membru să îi 
solicite acestuia să indice în oferta sa, dacă 
este cazul, partea din contract pe care 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși. 
Concedentul poate indica ce lucrări sau 
servicii nu pot fi subcontractate. Atunci 
când sunt subcontractate părți din lucrări 
sau servicii, ofertantul informează 
concedentul în consecință. Statele 
membre limitează posibilitatea ca un 
ofertant să subcontracteze o parte din 
lucrările sau serviciile ce urmează să fie 
executate la cel mult trei niveluri de 
subcontractare succesive. 
Subcontractarea nu poate avea ca rezultat 
degradarea condițiilor de muncă sau a 
standardelor de mediu.

Or. en

Amendamentul 890
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În documentele concesiunii, autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
poate solicita ofertantului sau poate fi
obligată de un stat membru să îi solicite 
acestuia să indice în oferta sa, dacă este 

(1) În documentele concesiunii, autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
solicită ofertantului sau este obligată de un 
stat membru să îi solicite acestuia să indice 
în oferta sa, dacă este cazul, partea din 
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cazul, partea din contract pe care 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși.

contract pe care intenționează să o 
subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții propuși.

Or. fr

Amendamentul 891
Pier Antonio Panzeri

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu aduce atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

(2) Alineatul (1) nu aduce atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal. Statele membre prevăd un 
sistem de răspundere în solidar de-a 
lungul lanțului de subcontractare. Ele se 
asigură că contractantul principal și orice 
subcontractant intermediar care au 
încălcat drepturile fundamentale, 
cerințele în materie de sănătate și de 
siguranță sau normele și standardele 
sociale și de muncă prevăzute de legislația 
Uniunii, de legislația de la nivel național 
și de convențiile colective de muncă 
aplicabile în locul în care sunt executate
lucrările, serviciile sau sunt furnizate 
bunurile, pot fi obligați să efectueze 
plățile datorate în legătură cu încălcările 
în cauză, cum ar fi remunerațiile, 
impozitele sau contribuțiile la asigurările 
sociale restante, împreună cu 
subcontractantul angajator sau cu 
contractantul angajat de un 
subcontractant, direct sau în locul 
acestora.

Or. en

Amendamentul 892
Marc Tarabella
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Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu aduce atingere 
aspectului responsabilității operatorului 
economic principal.

(2) Alineatul (1) nu aduce atingere 
aspectului responsabilității operatorului 
economic principal.

Statele membre prevăd un sistem de 
răspundere în solidar de-a lungul lanțului 
de subcontractare. Ele se asigură că 
concesionarul principal și orice 
subcontractant intermediar care au 
încălcat drepturile fundamentale, 
cerințele în materie de sănătate și de 
siguranță sau normele și standardele 
sociale și de muncă prevăzute de legislația 
Uniunii, de legislația de la nivel național 
și de convențiile colective de muncă 
aplicabile în locul în care sunt executate 
lucrările, serviciile sau sunt furnizate 
bunurile, pot fi obligați să efectueze 
plățile datorate în legătură cu încălcările 
în cauză, împreună cu subcontractantul 
angajator sau cu contractantul angajat de 
un subcontractant, direct sau în locul 
acestora.
Statele membre pot prevedea în legislația 
națională norme mai stricte privind 
răspunderea.

Or. fr

Amendamentul 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot prevedea 
posibilitatea ca concedentul să respingă 
un subcontractant propus de un operator 
economic în cazul în care:
(i) subcontractantul nu îndeplinește 
condițiile de participare la procedura 
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prevăzută pentru operatorul economic 
care execută contractul;
(ii) subcontractantul nu are capacitatea 
de a executa în mod corespunzător o parte 
din contract.
Condițiile de participare la procedură și 
capacitatea subcontractantului de a 
executa contractul este evaluată în funcție 
de partea din contract executată, pe baza 
criteriilor de selecție prevăzute la articolul 
36.

Or. pl

Amendamentul 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 42 eliminat
[...]

Or. de

Justificare

Directivele în prezent în vigoare conțin prevederi corespunzătoare care stabilesc normele 
privind desfășurarea procedurilor de atribuire a concesiunilor. Prevederile prezentului 
articol impun o sarcină administrativă inutilă autorităților contractante și reduc flexibilitatea 
procedurilor de atribuire a concesiunii.

Amendamentul 895
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 42 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificarea concesiunilor în cursul Modificarea concesiunilor atribuite după 
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perioadei lor de valabilitate intrarea în vigoare a prezentei directive

Or. it

Amendamentul 896
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Modificarea substanțială a 
dispozițiilor unei concesiuni în cursul 
perioadei sale de valabilitate este 
considerată ca fiind o nouă atribuire în 
sensul prezentei directive și necesită 
derularea unei noi proceduri de atribuire 
a concesiunii, în conformitate cu 
dispozițiile prezentei directive.

eliminat

Or. en

Amendamentul 897
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Modificarea substanțială a dispozițiilor 
unei concesiuni în cursul perioadei sale de 
valabilitate este considerată ca fiind o nouă 
atribuire în sensul prezentei directive și 
necesită derularea unei noi proceduri de 
atribuire a concesiunii, în conformitate cu 
dispozițiile prezentei directive.

(1) Modificarea substanțială a dispozițiilor 
în cursul perioadei de valabilitate a unei 
concesiuni atribuite după intrarea în
vigoare a prezentei directive este 
considerată ca fiind o nouă atribuire în 
sensul prezentei directive și necesită 
derularea unei noi proceduri de atribuire a 
concesiunii, în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive.

Or. it
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Amendamentul 898
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Modificarea substanțială a 
dispozițiilor unei concesiuni în cursul 
perioadei sale de valabilitate este 
considerată ca fiind o nouă atribuire în 
sensul prezentei directive și necesită 
derularea unei noi proceduri de atribuire a 
concesiunii, în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive.

(1) O concesiune în curs poate fi 
modificată printr-un act adițional, cu 
excepția cazului în care modificările sunt 
substanțiale. Modificarea substanțială a 
prevederilor unei concesiuni în curs 
necesită derularea unei noi proceduri de 
atribuire, în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive, sub rezerva 
prevederilor alineatului (6).

Or. fr

Justificare

Este necesară clarificarea prevederilor referitoare la modificarea concesiunilor printr-un act 
adițional pentru a introduce mai multă flexibilitate care să permită luarea în considerare a 
naturii concesiunilor, care sunt contracte de lungă durată.

Amendamentul 899
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se consideră că o modificare adusă 
concesiunii în cursul perioadei sale de 
valabilitate este substanțială, în sensul 
alineatului (1), dacă are ca rezultat o 
concesiune semnificativ diferită față de 
cea încheiată inițial. În orice caz, fără a 
aduce atingere alineatelor (3) și (4), se 
consideră că o modificare este 
substanțială atunci când este îndeplinită 
una dintre următoarele condiții:

eliminat

(a) modificarea introduce condiții care, 
dacă ar fi fost incluse în procedura 
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inițială de atribuire a concesiunii, ar fi 
permis selectarea altor candidați decât cei 
selectați inițial sau ar fi permis atribuirea 
concesiunii unui alt candidat sau 
ofertant;
(b) modificarea înclină balanța 
economică a contractului în favoarea 
concesionarului sau
(c) modificarea extinde domeniul 
concesiunii în mod considerabil, astfel 
încât acesta să includă bunuri, servicii 
sau lucrări care nu erau incluse inițial.

Or. en

Amendamentul 900
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se consideră că o modificare adusă 
concesiunii în cursul perioadei sale de 
valabilitate este substanțială, în sensul 
alineatului (1), dacă are ca rezultat o 
concesiune semnificativ diferită față de 
cea încheiată inițial. În orice caz, fără a 
aduce atingere alineatelor (3) și (4), o 
modificare este considerată substanțială 
atunci când este îndeplinită una dintre 
următoarele condiții:

(2) Se consideră că o modificare adusă 
concesiunii în cursul perioadei sale de 
valabilitate este substanțială atunci când 
este îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:

(-a) modificarea transformă natura 
concesiunii;
(-aa) modificarea presupune înlocuirea 
concesionarului; 
Această prevedere nu se aplică în cazul 
preluării poziției contractantului inițial 
prin succesiune cu titlu universal sau 
particular, ca urmare:
(i) a unor operațiuni de restructurare a 
societății comerciale;
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(ii) a transferului de patrimoniu sau de 
active între întreprinderi;
(iii) a preluării concesionarului în urma 
insolvenței acestuia sau pe baza unei 
clauze contractuale a unui alt operator 
economic care îndeplinește criteriile 
calitative de selecție stabilite inițial, cu 
condiția ca acest lucru să nu implice alte 
modificări substanțiale ale concesiunii și 
să nu se facă în scopul de a eluda 
aplicarea prezentei directive.

Or. fr

Justificare

Clarificarea noțiunii de „modificare substanțială”.

Amendamentul 901
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modificarea înclină balanța economică 
a contractului în favoarea 
concesionarului; sau

(b) modificarea înclină în mod 
considerabil balanța economică a 
contractului de concesiune; sau

Or. fr

Amendamentul 902
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cu condiția să nu modifice natura 
globală a concesiunii, modificarea 
acesteia nu este considerată substanțială 
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atunci când: 
(a) ea a fost prevăzută în contractul de 
concesiune inițial sub forma unor clauze 
de revizuire sau a unor opțiuni clare, 
precise și neechivoce, care precizează 
domeniul de aplicare și natura 
eventualelor modificări, precum și 
condițiile în care se poate recurge la 
acestea;
(b) valoarea sa nu depășește pragul 
stabilit la articolul 6 și este mai mică de 
15% din valoarea actualizată a 
concesiunii la data-limită de transpunere 
a prezentei directive.
În vederea punerii în aplicare a 
alineatului anterior:
(i) în cazul în care se efectuează mai 
multe modificări succesive, evaluarea se 
face pe baza valorii actualizate cumulate 
a modificărilor succesive. Pentru 
concesiunile în curs în momentul 
ajungerii la data-limită de transpunere a 
prezentei directive, valoarea în cauză este 
valoarea actualizată cumulată a 
modificărilor succesive intervenite 
începând cu data-limită de transpunere a 
prezentei directive;
(ii) valoarea este calculată în conformitate 
cu metoda definită la articolul 6;
(iii) valoarea este exprimată în monedă 
constantă, după caz, la data-limită de 
transpunere a prezentei directive sau la 
data modificării prevăzute. 

Or. fr

Justificare

Amendamentul introduce mai multă flexibilitate în modificarea concesiunilor.

Amendamentul 903
Robert Rochefort
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Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cu condiția să nu modifice natura 
globală a concesiunii, modificarea 
acesteia nu este considerată substanțială 
atunci când:
(a) ea a fost prevăzută în contractul de 
concesiune inițial sub forma unor clauze 
de revizuire sau a unor opțiuni clare, 
precise și neechivoce, care precizează 
domeniul de aplicare și natura 
eventualelor modificări, precum și 
condițiile în care se poate recurge la 
acestea;
(b) valoarea sa nu depășește pragul 
stabilit la articolul 6 și este mai mică de 
10% din valoarea actualizată a 
contractului inițial.
În cazul în care se efectuează mai multe 
modificări succesive, evaluarea se face pe 
baza valorii actualizate cumulate a 
modificărilor succesive.

Or. fr

Justificare

Reluarea ideii raportorului (amendamentul 191 din proiectul de raport) cu modificarea 
pragului care trece de la 5% la 10% pentru a permite mai multă flexibilitate.

Amendamentul 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cu condiția să nu modifice natura 
globală a concesiunii, modificarea 
acesteia nu este considerată substanțială 
atunci când:
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(a) ea a fost prevăzută în contractul de 
concesiune inițial sub forma unor clauze 
de revizuire sau a unor opțiuni clare, 
precise și neechivoce, care precizează 
domeniul de aplicare și natura 
eventualelor modificări, precum și 
condițiile în care se poate recurge la 
acestea, sau
(b) valoarea sa nu depășește pragul 
stabilit la articolul 6 și este mai mică de 
5% din valoarea actualizată a 
contractului inițial.
În cazul în care se efectuează mai multe 
modificări succesive, evaluarea se face pe 
baza valorii actualizate cumulate a 
modificărilor succesive.

Or. fr

Justificare

Clarificarea amendamentului 191 al raportorului: condițiile prevăzute la acest nou alineat nu 
sunt cumulative (adăugarea lui „sau”).

Amendamentul 905
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se consideră că înlocuirea 
concesionarului este o modificare 
substanțială în sensul alineatului (1).

eliminat

Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică în cazul preluării poziției 
contractantului inițial prin succesiune cu 
titlu universal sau particular, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale sau 
pe baza unei clauze contractuale a unui 
alt operator economic care îndeplinește 
criteriile calitative de selecție stabilite 
inițial, cu condiția ca aceasta să nu 
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implice alte modificări substanțiale ale 
concesiunii și să nu se facă în scopul de a 
eluda aplicarea prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 906
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se consideră că înlocuirea 
concesionarului este o modificare 
substanțială în sensul alineatului (1).

eliminat

Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică în cazul preluării poziției 
contractantului inițial prin succesiune cu 
titlu universal sau particular, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale sau 
pe baza unei clauze contractuale a unui 
alt operator economic care îndeplinește 
criteriile calitative de selecție stabilite 
inițial, cu condiția ca aceasta să nu 
implice alte modificări substanțiale ale 
concesiunii și să nu se facă în scopul de a 
eluda aplicarea prezentei directive.

Or. fr

Justificare

Text inclus la alineatul (2).

Amendamentul 907
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile 
stabilite la articolul 5 și este mai mică de 
5 % din prețul contractului inițial, cu 
condiția ca respectiva modificare să nu 
schimbe caracterul general al 
contractului. În cazul în care se 
efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza 
valorii cumulate a modificărilor 
succesive.

eliminat

Or. en

Amendamentul 908
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile 
stabilite la articolul 5 și este mai mică de 
5 % din prețul contractului inițial, cu 
condiția ca respectiva modificare să nu 
schimbe caracterul general al 
contractului. În cazul în care se 
efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza 
valorii cumulate a modificărilor 
succesive.

eliminat

Or. fr
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Justificare

Modificare de natură tehnică [a se citi împreună cu amendamentul 191 prezentat de 
raportor: includerea articolului 42 alineatul (4) la articolul 42 alineatul (2a)].

Amendamentul 909
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile 
stabilite la articolul 5 și este mai mică de 
5 % din prețul contractului inițial, cu 
condiția ca respectiva modificare să nu 
schimbe caracterul general al 
contractului. În cazul în care se 
efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza 
valorii cumulate a modificărilor 
succesive.

eliminat

Or. fr

Justificare

Text inclus la alineatul (2a).

Amendamentul 910
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
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substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 5 și este mai mică de 5 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 5 și/sau este mai mică de 20 %
din prețul contractului inițial, cu condiția 
ca respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

Or. it

Amendamentul 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 5 și este mai mică de 5 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 5 și este mai mică de 20 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive. O 
creștere a sumelor efective primite de 
concesionar de la părți terțe, in 
comparație cu sumele estimate de 
autoritatea sau entitatea contractantă la 
începutul procedurii de atribuire, nu 
determină modificarea contractului.

Or. en

Justificare

Acest amendament este conform cu poziția adoptată de Grupul ECR în directiva principală.. 
Valoarea implicită autorizată înainte ca modificarea unui contract de concesiune, în temeiul 
articolului 42, să fie considerată „substanțială” ar trebui să crească de la 5% la cel puțin 
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20%. În plus, trebuie precizat faptul că, în cazul în care un concesionar acceptă riscurile 
operaționale, el ar trebui să poată beneficia în continuare de avantaje.

Amendamentul 912
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Modificările aduse concesiunii nu 
sunt considerate substanțiale în sensul 
alineatului (1) dacă ele au fost prevăzute 
în documentele concesiunii sub forma 
unor clauze sau opțiuni de revizuire clare, 
precise și fără echivoc. Astfel de clauze 
trebuie să precizeze limitele și natura 
posibilelor modificări sau opțiuni, precum 
și condițiile în care se poate recurge la 
acestea. Ele nu trebuie să prevadă 
modificări sau opțiuni care ar schimba 
caracterul general al concesiunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 913
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Modificările aduse concesiunii nu 
sunt considerate substanțiale în sensul 
alineatului (1) dacă ele au fost prevăzute 
în documentele concesiunii sub forma 
unor clauze sau opțiuni de revizuire clare, 
precise și fără echivoc. Astfel de clauze 
trebuie să precizeze limitele și natura 
posibilelor modificări sau opțiuni, precum 
și condițiile în care se poate recurge la 
acestea. Ele nu trebuie să prevadă 

eliminat
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modificări sau opțiuni care ar schimba 
caracterul general al concesiunii.

Or. fr

Justificare

Text inclus la alineatul (2a).

Amendamentul 914
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Modificările aduse concesiunii nu sunt 
considerate substanțiale în sensul 
alineatului (1) dacă ele au fost prevăzute în 
documentele concesiunii sub forma unor 
clauze sau opțiuni de revizuire clare, 
precise și fără echivoc. Astfel de clauze 
trebuie să precizeze limitele și natura 
posibilelor modificări sau opțiuni, precum 
și condițiile în care se poate recurge la 
acestea. Ele nu trebuie să prevadă 
modificări sau opțiuni care ar schimba 
caracterul general al concesiunii.

(5) Modificările aduse concesiunii nu sunt 
considerate substanțiale în sensul 
alineatului (1) dacă ele au fost prevăzute în 
documentele concesiunii sub forma unor 
clauze sau opțiuni de revizuire clare, 
precise și fără echivoc și au fost făcute în 
conformitate cu legislația. Astfel de clauze 
trebuie să precizeze limitele și natura 
posibilelor modificări sau opțiuni, precum 
și condițiile în care se poate recurge la 
acestea. Ele nu trebuie să prevadă 
modificări sau opțiuni care ar schimba 
caracterul general al concesiunii.

Or. it

Amendamentul 915
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (1), o 
modificare substanțială nu necesită 
derularea unei noi proceduri de atribuire a 

O modificare substanțială nu necesită 
derularea unei noi proceduri de atribuire a 
concesiunii dacă modificarea se limitează 
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concesiunii dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiții:

la o prelungire a duratei concesiunii 
necesare pentru a menține sau a 
îmbunătăți eficiența și performanța 
activității care intră în domeniul de 
aplicare al directivei sau dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 916
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) necesitatea modificării a intervenit în 
urma unor circumstanțe pe care o autoritate 
sau o entitate contractantă diligentă nu ar fi 
putut să le prevadă;

(a) necesitatea modificării a intervenit în 
urma unor circumstanțe pe care o autoritate 
sau o entitate contractantă diligentă nu ar fi 
putut să le anticipeze;

Or. fr

Justificare

Modificări de redactare.

Amendamentul 917
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) necesitatea modificării a intervenit în 
urma unor circumstanțe pe care o 
autoritate sau o entitate contractantă 
diligentă nu ar fi putut să le prevadă;

(a) necesitatea modificării a intervenit în 
urma unor circumstanțe, în special de 
natură tehnică și/sau financiară, pe care 
un concedent diligent nu ar fi putut să le 
prevadă;

Or. en

Amendamentul 918
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modificarea nu schimbă caracterul 
general al concesiunii;

eliminată

Or. en

Amendamentul 919
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul concesiunilor atribuite de 
autorități contractante, pentru care 
eventuala creștere a prețului nu depășește 
50 % din valoarea concesiunii inițiale.

(c) valoarea modificării prevăzute nu 
depășește 50% din valoarea actualizată a 
concesiunii. Actualizarea se face în 
conformitate cu prevederile alineatului 
(2a).

Or. fr

Amendamentul 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul concesiunilor atribuite de 
autorități contractante, pentru care 
eventuala creștere a prețului nu depășește 
50 % din valoarea concesiunii inițiale.

(c) în cazul concesiunilor atribuite de 
autorități contractante, atunci când 
valoarea modificării prevăzute nu
depășește cu mai mult de 50% valoarea 
inițială actualizată a concesiunii;

Or. fr
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Justificare

Modificare de natură tehnică a amendamentului 194 prezentat de raportor (uitarea negației 
în versiunea inițială a amendamentului).

Amendamentul 921
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul concesiunilor atribuite de 
autorități contractante, pentru care 
eventuala creștere a prețului nu depășește 
50 % din valoarea concesiunii inițiale.

(c) sau valoarea modificării prevăzute 
depășește 50 % din valoarea inițială 
actualizată a concesiunii.

Or. en

Amendamentul 922
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante sau entitățile 
contractante publică anunțuri cu privire la 
astfel de modificări în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. Anunțurile respective 
conțin informațiile prevăzute în anexa VII 
și se publică în conformitate cu dispozițiile 
articolului 28.

Concedentul publică anunțuri cu privire la 
astfel de modificări în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. Anunțurile respective 
conțin informațiile prevăzute în anexa VII 
și se publică în conformitate cu dispozițiile 
articolului 28.

Or. en

Amendamentul 923
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante nu recurg la modificări ale 
concesiunii în cazurile în care:

eliminat

(a) modificările ar avea ca scop 
remedierea unor deficiențe de executare a 
contractului de către concesionar sau ale 
consecințelor acestora, care pot fi 
remediate prin asigurarea respectării 
obligațiilor contractuale;
(b) modificările ar avea ca scop 
compensarea riscurilor de creștere a 
prețului rezultate în urma unor fluctuații 
ale prețului care ar putea afecta 
semnificativ executarea contractului și 
care au fost acoperite de concesionar.

Or. en

Amendamentul 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 7 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) modificările se limitează la o 
prelungire a duratei concesiunii, necesare 
pentru a permite concesionarului să 
recupereze investițiile suplimentare făcute 
pentru a menține sau a îmbunătăți 
eficiența și performanța activității 
desfășurate în cadrul concesiunii. Acest 
tip de investiții nu sunt considerate 
modificări substanțiale ale unei 
concesiuni în sensul alineatului (2) de 
mai sus.

Or. en
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Justificare

Adesea, în special în cazul concesiunilor care implică utilizarea facilităților pentru furnizarea 
de servicii, concesionarul continuă să facă investiții (neprevăzute la începutul concesiunii) 
pentru a moderniza această infrastructură în raport cu evoluția pieței și cererea clienților. 
Dacă aceste investiții nu ar fi făcute, eficiența globală a concesionarului ar fi afectată, în 
detrimentul interesului general.

Amendamentul 925
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
constată, în cadrul unei proceduri în 
temeiul articolului 258 din tratat, că un 
stat membru a încălcat obligațiile care îi 
revin în temeiul tratatelor, deoarece o 
autoritate sau o entitate contractantă 
aparținând statului membru respectiv a 
atribuit concesiunea în cauză fără a 
respecta obligațiile care îi revin în temeiul 
tratatelor și al prezentei directive.

eliminat

Or. it

Amendamentul 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când o concesiune expiră iar 
serviciile prestate de concesionar trebuie 
furnizate în continuare, statele membre se 
asigură că sunt îndeplinite următoarele 
condiții:
(a) în orice caz, concesionarul actual are 
dreptul să participe la procedura de 
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selecție pentru atribuirea noii concesiuni;
(b) în cazul în care concesiunea este 
atribuită unui nou concesionar, se iau 
toate măsurile necesare pentru a garanta 
furnizarea fără întrerupere a serviciului 
pe parcursul perioadei în care 
concesionarul actual este înlocuit de 
succesorul său;
(c) noul concesionar sau autoritatea 
contractantă este obligată să indemnizeze 
concesionarul actual pentru investițiile 
care nu au fost încă recuperate la data 
expirării concesiunii. Dacă este cazul și 
cu condiția ca acest lucru să se realizeze 
respectând criterii obiective, transparente 
și previzibile, statele membre pot stabili, 
de asemenea, ca indemnizația să includă 
și o referire la fondul comercial pe care 
concesionarul actual l-a dezvoltat în 
cursul exploatării concesiunii și care va fi 
moștenit de noul concesionar.

Or. en

Justificare

The proposed directive establishes the principle of selective procedures to tender for the 
market of a concession, but says nothing in respect of the potential negative effects of the 
replacement of a new entrant in lieu of the previous incumbent concessionaire. When the 
existing concessionaire has actually developed a market which was not existing (e.g. the 
development of an infrastructure which has attracted many clients), it seems appropriate to 
consider the possibility to acknowledge an indemnification for intangible goodwill that has 
been created and would be otherwise inherited for free by the newcomer.

Amendamentul 927
Heide Rühle

Propunere de directivă
Titlul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Titlul V eliminat
Modificări ale directivelor 89/665/CEE și 
98/13/CEE
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[...]

Or. en

Justificare

Din păcate, Comisia nu a revizuit directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE privind căile de atac, 
așa cum a solicitat Parlamentul European. În forma lor actuală, ele vor genera o sarcină 
administrativă disproporționat de mare pentru concesiunile de servicii care, prin natura lor, 
sunt instrumente flexibile.

Amendamentul 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
[...]

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 929
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
[...]
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Or. de

Justificare

În hotărârea sa în cauza C-324/98, CJUE a impus statelor membre doar să permită o 
verificare a imparțialității procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții.

Amendamentul 930
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
[...]

Or. en

Amendamentul 931
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44a
Statele membre se asigură că există 
proceduri corespunzătoare pentru a 
verifica imparțialitatea deciziei de 
atribuire.

Or. de

Justificare

În hotărârea sa în cauza C-324/98, CJUE a impus statelor membre doar să permită o 
verificare a imparțialității procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții.
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Amendamentul 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45 eliminat
[...]

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 933
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45 eliminat
[...]

Or. de

Amendamentul 934
Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45 eliminat
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[...]

Or. en

Amendamentul 935
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la
articolul 4 alineatul (3), articolul 21 
alineatul (3), articolul 23 alineatul (2), 
articolul 25 alineatul (3), articolul 40 
alineatul (3) și articolul 52 alineatul (2)
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de timp nedeterminată, începând de la [data 
intrării în vigoare a prezentei directive].

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 23 alineatul (2) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată, începând de la [data 
intrării în vigoare a prezentei directive]. 

Or. en

Amendamentul 936
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 4 alineatul (3), articolul 21 
alineatul (3), articolul 23 alineatul (2), 
articolul 25 alineatul (3), articolul 40 
alineatul (3) și articolul 52 alineatul (2)
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării 
competențelor precizate în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua 
următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară indicată în cuprinsul său. 

(3) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 23 alineatul (2) poate fi revocată 
în orice moment de Parlamentul European 
sau de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței specificate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare datei publicării deciziei 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară indicată în cuprinsul 
său. Ea nu aduce atingere validității actelor 
delegate aflate deja în vigoare.
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Ea nu aduce atingere validității actelor 
delegate aflate deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 937
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la 30 
iunie 2014 cel târziu. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul acestor 
acte.

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la 30 
iunie 2014 cel târziu. Statele membre 
informează de îndată Comisia cu privire la 
aceasta. Prezenta directivă nu afectează 
atribuirea contractelor de concesiune care 
au fost atribuite înainte de […]1 cel târziu.
__________________
1 data termenului de transpunere 

Or. en

Amendamentul 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la 30 
iunie 2014 cel târziu. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul acestor 
acte.

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la 30 
iunie 2015 cel târziu. Statele membre se 
asigură că aceste prevederi nu se aplică în 
cazul concesiunilor atribuite înainte de 
această dată. Statele membre comunică de 
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îndată Comisiei textul acestor acte.

Or. de

Justificare

Scopul amendamentului este de a evita insecuritatea juridică în cazul contractelor de 
concesiune în curs.

Amendamentul 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trimiterile la articolul 1 alineatul 3 
literele (a) și (b) din Directiva 2004/17/CE 
și la articolul 1 alineatele (3) și (4) și la 
titlul III din Directiva 2004/18/CE se 
interpretează ca fiind trimiteri la prezenta 
directivă.

(1) Trimiterile la articolul 1 alineatul 3 
literele (a) și (b) din Directiva 2004/17/CE 
și la articolul 1 alineatele (3) și (4) și la 
titlul III din Directiva 2004/18/CE se 
interpretează ca fiind trimiteri la prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Această nouă prevedere introduce o perioadă tranzitorie pentru întreprinderile afiliate care 
își desfășoară activitatea în sectorul apei și în alte domenii, ale căror activități nu pot fi 
disociate în calcularea venitului total, ținând seama de condițiile impuse la articolul 11. Acest 
lucru va permite întreprinderilor respective să se adapteze normelor actuale fără a pune în 
pericol structura lor globală.

Amendamentul 940
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 50 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre introduc în actele lor cu 
putere de lege și în actele lor 
administrative o perioadă tranzitorie 
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cuprinsă între 5 și 10 ani pentru punerea 
în aplicare a prezentei directive în cazul 
oricărui nou contract de concesiune.

Or. en

Amendamentul 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 50 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concesiunile de servicii prestate în 
prezent de întreprinderi afiliate, astfel 
cum este prevăzut la articolul 11, în 
scopul îndeplinirii activității menționate 
la anexa III punctul 3, pot fi prelungite 
fără ca prevederile prezentei directive să 
fie aplicabile, cu condiția ca 100% din 
venitul total al întreprinderii afiliate, 
realizat în ultimii trei ani prin prestarea 
serviciilor legate de activitatea menționată 
anexa III punctul 3, să provină din 
furnizarea de servicii către întreprinderile 
la care este afiliată.
Aceste prelungiri pot fi prevăzute în 
termen de trei ani de la data menționată 
la articolul 49 alineatul (1). Contractele 
care rezultă vor fi valide atât timp cât 
condițiile de mai sus sunt îndeplinite și 
vor expira cel târziu la cinci ani de la data 
menționată la articolul 49 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Această nouă prevedere introduce o perioadă tranzitorie pentru întreprinderile afiliate care 
își desfășoară activitatea în sectorul apei și în alte domenii, ale căror activități nu pot fi 
disociate în calcularea venitului total, ținând seama de condițiile impuse la articolul 11. Acest 
lucru va permite întreprinderilor respective să se adapteze normelor actuale fără a pune în 
pericol structura lor globală.
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Amendamentul 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa III – punctele 2, 3 și 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În domeniul gazelor și al energiei 
termice:

eliminat

(a) punerea la dispoziție sau exploatarea 
de rețele fixe destinate furnizării de 
servicii publice în domeniul producerii, 
transportului sau distribuției de gaze sau 
energie termică; 
(b) alimentarea cu gaze sau energie 
termică a unor asemenea rețele.
Furnizarea de gaze sau de energie 
termică rețelelor care prestează un 
serviciu public, de către o entitate 
contractantă prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) paragrafele 2 și 3, nu se 
consideră activitate relevantă în sensul 
alineatului (1), în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:
(c) producerea de gaze sau de energie 
termică de către entitatea în cauză este 
consecința inevitabilă a desfășurării unei 
activități, alta decât cele menționate în 
prezentul alineat sau la alineatele (2) – (4) 
din prezenta anexă; 
(d) alimentarea rețelei publice este 
destinată doar exploatării economice a 
unei astfel de producții și reprezintă 
maximum 20 % din cifra de afaceri a 
entității, ținând cont de media ultimilor 
trei ani, inclusiv anul curent. 
3. În domeniul energiei electrice:
(a) punerea la dispoziție sau exploatarea 
de rețele fixe destinate furnizării unui 
serviciu public în domeniul producerii, 
transportului sau distribuției energiei 
electrice; 
(b) alimentarea cu energie electrică a 
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unor astfel de rețele. 
În sensul prezentei directive, alimentarea 
cu energie electrică include generarea 
(producerea) și comercializarea angro a 
energiei electrice. 
Furnizarea de energie electrică rețelelor 
care prestează un serviciu public, de către 
o entitate contractantă prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) paragrafele 2 și 3, 
nu se consideră activitate relevantă în 
sensul alineatului (1), în cazul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile de mai 
jos: 
(a) producerea de energie electrică de 
către entitatea în cauză are loc deoarece
consumul său este necesar pentru 
desfășurarea unei activități, alta decât 
cele menționate în prezentul alineat sau la 
alineatele (1), (3) și (4) din prezenta 
anexă; 
(b) alimentarea rețelei publice depinde 
numai de consumul propriu al entității și 
nu a depășit 30 % din producția totală de 
energie a entității, ținând cont de media 
ultimilor trei ani, inclusiv anul curent. 
4. În domeniul apei:
(a) punerea la dispoziție sau exploatarea 
de rețele fixe destinate furnizării unui 
serviciu public în domeniul producerii, 
transportului sau distribuției de apă 
potabilă;
(b) alimentarea cu apă potabilă a unor 
astfel de rețele.
Prezenta directivă se aplică și 
concesiunilor atribuite sau organizate de 
entități care desfășoară o activitate 
menționată mai sus și care au legătură cu 
una dintre următoarele activități: 
(c) proiecte de inginerie hidraulică, 
irigații sau drenare, cu condiția ca 
volumul de apă destinat aprovizionării cu 
apă potabilă să reprezinte mai mult de 
20 % din volumul total de apă pus la 
dispoziție prin astfel de proiecte sau 
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instalații de irigare sau drenare, sau 
(d) evacuarea sau tratarea apelor uzate.
Furnizarea de apă potabilă rețelelor care 
prestează un serviciu public, de către o 
entitate contractantă prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) paragrafele 1 și 2, 
nu se consideră activitate relevantă în 
sensul alineatului (1), în cazul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile de mai 
jos:
(e) producerea de apă potabilă de către 
entitatea în cauză se efectuează deoarece 
consumul său este necesar pentru 
desfășurarea unei activități, alta decât 
cele menționate la punctele 1 – 4 din 
prezenta anexă; 
(f) alimentarea rețelei publice depinde 
numai de consumul propriu al entității și 
nu a depășit 30 % din producția totală de 
apă potabilă a entității, ținând cont de 
media ultimilor trei ani, inclusiv anul 
curent.

Or. de

Justificare

În conformitate cu amendamentele la articolul 8.

Amendamentul 943
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În domeniul gazelor și al energiei 
termice: Furnizarea de gaze sau de 
energie termică a rețelelor care prestează 
un serviciu public, de către o entitate 
contractantă prevăzută la articolul 4 
alineatul (1) paragrafele 2 și 3, nu se 
consideră activitate relevantă în sensul 

eliminat
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alineatului (1), în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:
(a) punerea la dispoziție sau exploatarea 
de rețele fixe destinate furnizării de 
servicii publice în domeniul producerii, 
transportului sau distribuției de gaze sau 
energie termică;
(b) alimentarea cu gaze sau energie 
termică a unor asemenea rețele.
(c) producerea de gaze sau de energie 
termică de către entitatea în cauză este 
consecința inevitabilă a desfășurării unei 
activități, alta decât cele menționate în 
prezentul alineat sau la alineatele (2) – (4) 
din prezenta anexă;
(d) alimentarea rețelei publice este 
destinată doar exploatării economice a 
unei astfel de producții și reprezintă 
maximum 20 % din cifra de afaceri a 
entității, ținând cont de media ultimilor 
trei ani, inclusiv anul curent.

Or. en

Amendamentul 944
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În domeniul energiei electrice: eliminat
(a) punerea la dispoziție sau exploatarea 
de rețele fixe destinate furnizării unui 
serviciu public în domeniul producerii, 
transportului sau distribuției energiei 
electrice;
(b) alimentarea cu energie electrică a 
unor astfel de rețele.
În sensul prezentei directive, alimentarea 
cu energie electrică include generarea 
(producerea) și comercializarea angro a 
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energiei electrice.
Furnizarea de energie electrică rețelelor 
care prestează un serviciu public, de către 
o entitate contractantă prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) paragrafele 2 și 3, 
nu se consideră activitate relevantă în 
sensul alineatului (1), în cazul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile de mai 
jos:
(a) producerea de energie electrică de 
către entitatea în cauză are loc deoarece 
consumul său este necesar pentru 
desfășurarea unei activități, alta decât 
cele menționate în prezentul alineat sau la 
alineatele (1), (3) și (4) din prezenta 
anexă;
(b) alimentarea rețelei publice depinde 
numai de consumul propriu al entității și 
nu a depășit 30 % din producția totală de 
energie a entității, ținând cont de media 
ultimilor trei ani, inclusiv anul curent.

Or. en

Amendamentul 945
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Anexa III – alineatul 1 – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentei directive, alimentarea 
cu energie electrică include generarea 
(producerea) și comercializarea angro a 
energiei electrice.

În sensul prezentei directive, alimentarea 
cu energie electrică include generarea 
(producerea) și furnizarea 
(comercializarea angro a energiei electrice, 
precum și comercializarea sa cu 
amănuntul, care vizează clienții finali).

Or. fr
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Justificare

Asigurarea coerenței cu prevederile directivei sectoriale.

Amendamentul 946
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În domeniul apei: eliminat
(a) punerea la dispoziție sau exploatarea 
de rețele fixe destinate furnizării unui 
serviciu public în domeniul producerii, 
transportului sau distribuției de apă 
potabilă;
(b) alimentarea cu apă potabilă a unor 
astfel de rețele.
Prezenta directivă se aplică și 
concesiunilor atribuite sau organizate de 
entități care desfășoară o activitate 
menționată mai sus și care au legătură cu 
una dintre următoarele activități:
(a) proiecte de inginerie hidraulică, 
irigații sau drenare, cu condiția ca 
volumul de apă destinat aprovizionării cu 
apă potabilă să reprezinte mai mult de 
20 % din volumul total de apă pus la 
dispoziție prin astfel de proiecte sau 
instalații de irigare sau drenare, sau
(b) evacuarea sau tratarea apelor uzate.
Furnizarea de apă potabilă rețelelor care 
prestează un serviciu public, de către o 
entitate contractantă prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) paragrafele 1 și 2, 
nu se consideră activitate relevantă în 
sensul alineatului (1), în cazul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile de mai 
jos:
(a) producerea de apă potabilă de către 
entitatea în cauză se efectuează deoarece 
consumul său este necesar pentru 
desfășurarea unei activități, alta decât 



PE497.783v03-00 128/153 AM\916835RO.doc

RO

cele menționate la punctele 1 – 4 din 
prezenta anexă;
(b) alimentarea rețelei publice depinde 
numai de consumul propriu al entității și 
nu a depășit 30 % din producția totală de 
apă potabilă a entității, ținând cont de 
media ultimilor trei ani, inclusiv anul 
curent.

Or. en

Amendamentul 947
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În domeniul apei: eliminat
(a) punerea la dispoziție sau exploatarea 
de rețele fixe destinate furnizării unui 
serviciu public în domeniul producerii, 
transportului sau distribuției de apă 
potabilă;
(b) alimentarea cu apă potabilă a unor 
astfel de rețele.
Prezenta directivă se aplică și 
concesiunilor atribuite sau organizate de 
entități care desfășoară o activitate 
menționată mai sus și care au legătură cu 
una dintre următoarele activități:
(a) proiecte de inginerie hidraulică, 
irigații sau drenare, cu condiția ca 
volumul de apă destinat aprovizionării cu 
apă potabilă să reprezinte mai mult de 
20 % din volumul total de apă pus la 
dispoziție prin astfel de proiecte sau 
instalații de irigare sau drenare, sau
(b) evacuarea sau tratarea apelor uzate.
Furnizarea de apă potabilă rețelelor care 
prestează un serviciu public, de către o 
entitate contractantă prevăzută la 
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articolul 4 alineatul (1) paragrafele 1 și 2, 
nu se consideră activitate relevantă în 
sensul alineatului (1), în cazul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile de mai 
jos:
(a) producerea de apă potabilă de către 
entitatea în cauză se efectuează deoarece 
consumul său este necesar pentru 
desfășurarea unei activități, alta decât 
cele menționate la punctele 1 – 4 din 
prezenta anexă;
(b) alimentarea rețelei publice depinde 
numai de consumul propriu al entității și 
nu a depășit 30 % din producția totală de 
apă potabilă a entității, ținând cont de 
media ultimilor trei ani, inclusiv anul 
curent.

Or. de

Amendamentul 948
Peter Simon

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În domeniul apei: eliminat
(a) punerea la dispoziție sau exploatarea 
de rețele fixe destinate furnizării unui 
serviciu public în domeniul producerii, 
transportului sau distribuției de apă 
potabilă;
(b) alimentarea cu apă potabilă a unor 
astfel de rețele.
Prezenta directivă se aplică și 
concesiunilor atribuite sau organizate de 
entități care desfășoară o activitate 
menționată mai sus și care au legătură cu 
una dintre următoarele activități:
(a) proiecte de inginerie hidraulică, 
irigații sau drenare, cu condiția ca 
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volumul de apă destinat aprovizionării cu 
apă potabilă să reprezinte mai mult de 
20 % din volumul total de apă pus la 
dispoziție prin astfel de proiecte sau 
instalații de irigare sau drenare, sau
(b) evacuarea sau tratarea apelor uzate.
Furnizarea de apă potabilă rețelelor care 
prestează un serviciu public, de către o 
entitate contractantă prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) paragrafele 1 și 2, 
nu se consideră activitate relevantă în 
sensul alineatului (1), în cazul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile de mai 
jos:
(a) producerea de apă potabilă de către 
entitatea în cauză se efectuează deoarece 
consumul său este necesar pentru 
desfășurarea unei activități, alta decât 
cele menționate la punctele 1 – 4 din 
prezenta anexă;
(b) alimentarea rețelei publice depinde 
numai de consumul propriu al entității și 
nu a depășit 30 % din producția totală de 
apă potabilă a entității, ținând cont de 
media ultimilor trei ani, inclusiv anul 
curent.

Or. de

Amendamentul 949
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Activități legate de punerea la dispoziție 
sau exploatarea rețelelor destinate să 
furnizeze un serviciu public în domeniul 
transportului feroviar, prin sisteme 
automate, cu tramvai, troleibuz, autobuz 
sau prin cablu.

4. Activități legate de punerea la dispoziție 
sau exploatarea rețelelor destinate să 
furnizeze un serviciu public în domeniul 
transportului feroviar, prin sisteme 
automate, cu tramvai, troleibuz, autobuz 
sau prin cablu, în măsura în care sunt 
reglementate de alte instrumente 
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comunitare.

Or. en

Amendamentul 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1 – punctul 4 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Activități legate de punerea la dispoziție 
sau exploatarea rețelelor destinate să 
furnizeze un serviciu public în domeniul 
transportului feroviar, prin sisteme 
automate, cu tramvai, troleibuz, autobuz 
sau prin cablu.

4. Activități legate de punerea la dispoziție 
sau exploatarea rețelelor destinate să 
furnizeze un serviciu public în domeniul 
transportului feroviar, prin sisteme 
automate, cu tramvai, troleibuz, autobuz 
sau prin cablu și care vizează satisfacerea 
nevoilor generale ale populației în materie 
de transport.

Or. it

Justificare

Amendamentul precizează în mod clar faptul că conceptul de serviciu de transport public nu 
poate acoperi rețelele utilizate pentru furnizarea și operarea serviciilor de transport – de 
exemplu, telecabinele – legate numai de activitatea întreprinderilor care nu vizează 
satisfacerea nevoilor generale ale populației în materie de transport, ci gestionarea 
turismului, a activităților recreative, ludice și sportive, profitând astfel de munte.

Amendamentul 951
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1 – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de transport, 
se consideră că o rețea există în cazul în 
care serviciul este oferit în condiții de 
funcționare stabilite de o autoritate 
competentă a unui stat membru, cum ar fi 

eliminat
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condițiile privind rutele care urmează să 
fie deservite, privind capacitatea de 
transport disponibilă sau frecvența 
serviciului.

Or. en

Amendamentul 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1 – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește serviciile de transport, 
se consideră că o rețea există în cazul în 
care serviciul este oferit în condiții de 
funcționare stabilite de o autoritate 
competentă a unui stat membru, cum ar fi 
condițiile privind rutele care urmează să fie 
deservite, privind capacitatea de transport 
disponibilă sau frecvența serviciului.

În ceea ce privește serviciile de transport, 
se consideră că o rețea există în cazul în 
care serviciul este oferit în condiții de 
funcționare stabilite de o autoritate 
competentă a unui stat membru, cum ar fi 
condițiile privind rutele care urmează să fie 
deservite, privind capacitatea de transport 
disponibilă sau frecvența serviciului. 
Această prevedere nu se aplică în niciun 
caz activităților legate de sistemele de 
transport care, având în vedere 
caracteristicile lor structurale sau 
funcționale, sunt destinate doar furnizării 
de servicii turistice, de agrement sau 
sportive, a căror prestare nu intră în 
sarcinile autorităților contractante sau în 
activităților entităților contractante. 

Or. it

Justificare

Amendamentul precizează în mod clar faptul că conceptul de serviciu de transport public nu 
poate acoperi rețelele utilizate pentru furnizarea și operarea serviciilor de transport – de 
exemplu, telecabinele – legate numai de activitatea întreprinderilor care nu vizează 
satisfacerea nevoilor generale ale populației în materie de transport, ci gestionarea 
turismului, a activităților recreative, ludice și sportive, profitând astfel de munte. 

Amendamentul 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Activități legate de exploatarea unei 
zone geografice în scopul punerii la 
dispoziția transportatorilor aerieni, 
maritimi sau fluviali a aeroporturilor și a 
porturilor maritime sau fluviale sau a altor 
terminale de transport.

5. Activități legate de exploatarea unei 
zone geografice în scopul punerii la 
dispoziția transportatorilor aerieni, 
maritimi sau fluviali sau a operatorilor 
acestor terminale cărora le este acordat 
dreptul de a le utiliza după ce sunt 
terminate, a aeroporturilor și a porturilor 
maritime sau fluviale sau a altor terminale 
de transport.

Or. en

Justificare

Această completare vizează eliminarea anumitor ambiguități atunci când operatorul 
economic care construiește o astfel de infrastructură nu o exploatează în mod direct ca 
operator al terminalului, ci o închiriază unei părți terțe contra cost. În acest caz, relația 
dintre locator și concesionar (sau dintre proprietar și chiriaș) nu poate fi considerată o 
concesiune de servicii.

Amendamentul 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Activități legate de exploatarea unei 
zone geografice în scopul punerii la 
dispoziția transportatorilor aerieni, 
maritimi sau fluviali a aeroporturilor și a 
porturilor maritime sau fluviale sau a altor
terminale de transport.

6. Activități legate de exploatarea unei 
zone geografice în scopul punerii la 
dispoziția transportatorilor aerieni, 
maritimi sau fluviali a aeroporturilor și a 
porturilor maritime sau fluviale sau a altor 
infrastructuri generale.

Or. de

Justificare

Terminalele de transport nu sunt un tip de infrastructură generală, care face obiectul 
activităților autorităților contractante, ci un tip de superstructură și, prin urmare, ea este 
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gestionată de întreprinderile private.

Amendamentul 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Tipul autorității contractante sau al 
entității contractante și obiectul principal 
de activitate.

eliminat

Or. de

Justificare

Această informație este irelevantă pentru executarea contractului de concesiune; prin 
urmare, această prevedere poate fi eliminată. La punctul 1 sunt solicitate suficiente informații 
privind entitatea contractantă.

Amendamentul 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Tipul autorității contractante sau al 
entității contractante și obiectul principal 
de activitate.

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer



AM\916835RO.doc 135/153 PE497.783v03-00

RO

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Valoarea totală estimată a concesiunii 
(concesiunilor). în cazul în care 
concesiunea este împărțită în loturi, 
aceste informații trebuie furnizate pentru 
fiecare lot în parte, împreună cu metoda 
detaliată de calcul a valorii totale estimate 
a concesiunii, în conformitate cu 
articolul 6.

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 10 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă este cazul, se menționează că 
respectiva concesiune este rezervată unor 
ateliere protejate sau că acesta poate fi 
executată numai în cadrul unor programe 
de angajare protejată,

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 10 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă este cazul, se menționează că 
prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor acte cu 
putere de lege sau al unor acte 
administrative; se menționează 
respectivele actele cu putere de lege și acte 
administrative,

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. Condițiile speciale la care este supusă 
realizarea concesiunii, după caz.

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

18. Dacă este cazul, se precizează 
cerințele și condițiile legate de utilizarea 
mijloacelor electronice de comunicare

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Se specifică dacă respectiva 
concesiune se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene.

eliminat

Or. de

Justificare

Anunțurile de concesionare ar trebui să conțină doar informațiile de care părțile interesate 
au nevoie pentru a prezenta o ofertă. Utilitatea informației din această prevedere nu este 
evidentă.

Amendamentul 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Se specifică dacă respectiva 
concesiune se referă la un proiect și/sau 

eliminat
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program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 964
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa V – partea I – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Descrierea achiziției: natura și 
amploarea lucrărilor, natura și cantitatea 
sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor. În cazul în care contractul de 
concesiune este împărțit în loturi, aceste 
informații trebuie furnizate pentru fiecare 
lot. Dacă este cazul, se descriu eventualele 
opțiuni.

5. Descrierea contractului: natura și 
amploarea lucrărilor, natura și cantitatea 
sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor.

Or. en

Amendamentul 965
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa V – partea I – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Criteriile prevăzute la articolul 39 care 
au fost utilizate pentru atribuirea 
concesiunii sau a concesiunilor.

eliminat

Or. en



AM\916835RO.doc 139/153 PE497.783v03-00

RO

Amendamentul 966
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa V – partea I – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Numărul de oferte primite pentru 
fiecare atribuire, inclusiv:

eliminat

(a) numărul de oferte primite de la 
operatorii economici care sunt 
întreprinderi mici sau mijlocii;
(b) numărul de oferte primite din 
străinătate;
(c) numărul de oferte primite pe cale 
electronică.

Or. en

Amendamentul 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa V – partea I – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Pentru fiecare atribuire, numele, 
adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de 
telefon, numărul de fax, adresa de e-mail 
și adresa de Internet ale ofertantului 
(ofertanților) câștigător(i), inclusiv:

eliminat

(a) mențiunea dacă ofertantul câștigător 
este o întreprindere din categoria 
întreprinderilor mici și mijlocii;
(b) mențiunea dacă concesiunea a fost 
atribuită unui consorțiu.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 968
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa V– partea I – punctul 10 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Pentru fiecare atribuire, numele, adresa, 
inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, 
numărul de fax, adresa de e-mail și adresa 
de Internet ale ofertantului (ofertanților) 
câștigător(i), inclusiv:

10. Pentru fiecare atribuire, numele, adresa, 
inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, 
numărul de fax, adresa de e-mail și adresa 
de Internet ale ofertantului (ofertanților) 
câștigător(i).

Or. en

Amendamentul 969
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa V – partea I – punctul 10 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mențiunea dacă ofertantul câștigător 
este o întreprindere din categoria 
întreprinderilor mici și mijlocii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 970
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa V – partea I – punctul 10 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mențiunea dacă concesiunea a fost 
atribuită unui consorțiu.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa V – partea I – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Valoarea și principalele condiții 
financiare ale concesiunii atribuite, 
inclusiv onorarii și prețuri.

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor de atribuire a contractelor de 
concesiune. În plus, această prevedere nu servește interesele operatorilor economici.

Amendamentul 972
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa V – partea I – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Valoarea și principalele condiții 
financiare ale concesiunii atribuite, 
inclusiv onorarii și prețuri.

11. Valoarea și principalele condiții 
financiare ale concesiunii atribuite.

Or. en

Amendamentul 973
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa V – partea I – punctul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Dacă este cazul, se indică pentru 
fiecare atribuire valoarea și procentul din 
concesiune care poate fi subcontractat 
unor terți.

eliminat

Or. en

Amendamentul 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa V – partea I – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Se specifică dacă respectiva 
concesiune se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene.

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 975
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa V – partea I – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Denumirea și adresa organismului de 
supraveghere și ale organismului de 
contestare și, după caz, de procedurile de 
mediere. Informații exacte privind 
termenul pentru procedurile de contestare 
sau, după caz, denumirea, adresa, numărul 

14. Denumirea și adresa organismului 
competent pentru procedurile de 
contestare și, după caz, de mediere. 
Informații exacte privind termenul pentru 
procedurile de contestare sau, după caz, 
denumirea, adresa, numărul de telefon, 
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de telefon, numărul de fax și adresa de e-
mail ale serviciului de la care se pot obține 
aceste informații.

numărul de fax și adresa de e-mail ale 
serviciului de la care se pot obține aceste 
informații

Or. en

Amendamentul 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa V – partea I – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. Metoda detaliată de calcul a valorii 
totale estimate a concesiunii, în 
conformitate cu articolul 6.

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor de atribuire a contractelor de 
concesiune. În plus, această prevedere ar putea expune autoritățile contractante de mici 
dimensiuni riscului unor litigii.

Amendamentul 977
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa V – partea I – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. Metoda detaliată de calcul a valorii 
totale estimate a concesiunii, în 
conformitate cu articolul 6.

17. Metoda de calcul a valorii totale 
estimate a concesiunii, în conformitate cu 
articolul 6.

Or. en

Amendamentul 978
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Anexa V – partea II

Textul propus de Comisie Amendamentul

II. INFORMAȚII CARE TREBUIE 
INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE 
ATRIBUIRE A CONCESIUNILOR 
PUBLICATE ÎN CONFORMITATE CU 
ARTICOLUL 27 ALINEATUL (2)

eliminat

1. Denumirea, numărul de identificare (în 
cazul în care este prevăzut de legislația 
națională), adresa, inclusiv codul NUTS, 
numărul de telefon, numărul de fax, 
adresa de e-mail și de Internet ale 
autorității sau entității contractante și, 
dacă sunt diferite, cele ale serviciului de 
la care se pot obține informații 
suplimentare.
2. Descrierea achiziției: natura și 
amploarea lucrărilor, natura și cantitatea 
sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor. În cazul în care 
contractul de concesiune este împărțit în 
loturi, aceste informații trebuie furnizate 
pentru fiecare lot. Dacă este cazul, se 
descriu eventualele opțiuni.
3. Numărul (numerele) de referință din 
nomenclatura CPV.
4. Tipul autorității sau al entității 
contractante și obiectul principal de 
activitate.
5. Data deciziei sau a deciziilor de 
atribuire a concesiunii.
6. Pentru fiecare atribuire, numele, 
adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de 
telefon, numărul de fax, adresa de e-mail 
și adresa de Internet ale operatorilor 
economici cărora le-a fost atribuită 
concesiunea.
7. Valoarea și principalele condiții 
financiare ale concesiunii atribuite, 
inclusiv onorarii și prețuri.
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8. Metoda detaliată de calcul a valorii 
totale estimate a concesiunii, în 
conformitate cu articolul 6.

Or. en

Amendamentul 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Valoarea și principalele condiții 
financiare ale concesiunii atribuite, 
inclusiv onorarii și prețuri.

eliminat

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește simplificarea normelor de atribuire a contractelor de 
concesiune. În plus, această prevedere contrazice principiul confidențialității comerciale.

Amendamentul 980
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa VII

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VII eliminat
[...]

Or. en

Amendamentul 981
Heide Rühle



PE497.783v03-00 146/153 AM\916835RO.doc

RO

Propunere de directivă
Anexa VIII

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VIII eliminat
[...]

Or. en

Amendamentul 982
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa IX – punctul 1 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Oficiul pentru Publicații al Uniunii 
Europene transmite autorității sau entității 
contractante confirmarea menționată la 
articolul 28 alineatul (5).

Oficiul pentru Publicații al Uniunii 
Europene transmite autorității sau entității 
contractante confirmarea menționată la 
articolul 28 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 983
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa IX – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Publicarea informațiilor 
complementare sau suplimentare

eliminat

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante publică în întregime caietul 
de sarcini și documentele suplimentare pe 
Internet.

Or. en
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Amendamentul 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa IX – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Publicarea informațiilor 
complementare sau suplimentare

eliminat

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante publică în întregime caietul 
de sarcini și documentele suplimentare pe 
Internet.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Anexa IX – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Formatul și procedurile de trimitere 
electronică a anunțurilor

eliminat

Formatul și procedurile de trimitere 
electronică a anunțurilor, stabilite de 
Comisie, sunt accesibile la adresa de 
internet: „http://simap.europa.eu”.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 986
Heide Rühle



PE497.783v03-00 148/153 AM\916835RO.doc

RO

Propunere de directivă
Anexa X

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa X eliminat
[...]

Or. en

Amendamentul 987
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa X a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Xa
SERVICII MENȚIONATE LA 

ARTICOLUL 17
Descrierea codului CPV
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6;
75231240-8; de la 85000000-9 la 
85323000-9; (cu excepția 85321000-5 și 
85322000-2); 98133100-5 și 98200000-5 / 
Servicii de sănătate, servicii de asistență 
socială și servicii conexe
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 
la 79995000-5 la 79995200-7; de la 
80100000-5 la 80660000-8 (cu excepția 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); de 
la 92000000-1 la 92700000-8 (cu excepția 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)/ 
Servicii administrative în învățământ, în 
domeniul sănătății și culturale
75300000-9 Servicii obligatorii de 
asigurări sociale
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Servicii de indemnizații
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98000000-3, 55521100-9/ Alte servicii 
comunitare, sociale și personale
98120000-0 Servicii furnizate de sindicate
98131000-0/ Servicii religioase
de la 61000000-5 la 61530000-9; de la 
63370000-3 la 63372000-7/ Transport pe 
apă
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; de la 63000000-9 la 
63600000-5 (cu excepția 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7); 74322000-2, 
93610000-7/ Servicii de sprijin și auxiliare 
de transport
de la 74500000-4 la 74540000-6 (cu 
excepția 74511000-4); de la 95000000-2 la 
95140000-5/ Servicii de recrutare și de 
plasare a forței de muncă
de la 74600000-5 la 74620000-1/Servicii 
de investigație și protecție, altele decât 
serviciile de transport cu vehicule blindate
de la 74875000-3 la 74875200-5 și de la 
92000000-1 la 92622000-7 (cu excepția 
92230000-2) /Servicii de agrement, 
culturale și sportive

Or. en

Amendamentul 988
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa XI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa XI eliminat
LISTA ACTELOR LEGISLATIVE ALE 
UNIUNII EUROPENE PREVĂZUTE LA 
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3) 
LITERA (b)
Drepturile acordate printr-o procedură în 
care s-a asigurat o publicitate adecvată și 
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în care acordarea drepturilor respective s-
a bazat pe criterii obiective nu constituie 
„drepturi speciale sau exclusive” în 
sensul prezentei directive. Pentru 
asigurarea transparenței prealabile 
adecvate, în cele ce urmează sunt 
enumerate procedurile de acordare, în 
temeiul altor acte legislative ale Uniunii 
Europene, a autorizațiilor care nu 
constituie „drepturi speciale sau 
exclusive” în sensul prezentei directive:
(a) acordarea autorizației de a exploata 
instalații de gaze naturale în conformitate 
cu procedurile stabilite la articolul 4 din 
Directiva 98/30/CE.
(b) o autorizație sau o invitație la 
procedura de ofertare pentru construirea 
de noi instalații pentru producția de 
energie electrică în conformitate cu 
Directiva 96/92/CE.
(c) acordarea, în conformitate cu 
procedurile prevăzute la articolul 9 din 
Directiva 97/67/CE, a autorizațiilor 
pentru un serviciu poștal care nu este sau 
nu poate fi rezervat.
(d) o procedură de acordare a autorizației 
de a desfășura o activitate care implică 
exploatarea hidrocarburilor în 
conformitate cu Directiva 94/22/CE.
(e) contracte de serviciu public în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, care 
au fost acordate pe baza unei proceduri 
competitive de ofertare în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (3) din regulamentul 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 989
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa XII
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa XII eliminat
CERINȚE PRIVIND DISPOZITIVELE 
DE PRIMIRE PE CALE 
ELECTRONICĂ A OFERTELOR ȘI A 
CANDIDATURILOR
1. Dispozitivele de primire în format 
electronic a ofertelor și a candidaturilor 
trebuie cel puțin să garanteze, prin 
mijloace tehnice și proceduri adecvate, 
că:
(a) data și ora exactă a primirii ofertelor 
și a candidaturilor pot fi stabilite cu 
exactitate;
(a) se poate asigura în mod rezonabil ca 
nimeni să nu poată avea acces la 
informațiile transmise conform 
prezentelor cerințe înainte de termenele 
specificate;
(b) în cazul încălcării interdicției de acces 
menționate anterior, se poate asigura în 
mod rezonabil că încălcarea poate fi ușor 
detectată;
(c) numai persoanele autorizate pot stabili 
sau modifica datele pentru deschiderea 
informațiilor primite;
(d) în decursul diferitelor etape ale 
procedurii de atribuire a concesiunii, se 
poate avea acces la toate sau la o parte 
din informațiile primite numai prin 
acțiunea simultană a persoanelor 
autorizate;
(e) acțiunea simultană a persoanelor 
autorizate poate permite accesul la 
informațiile trimise numai după data 
stabilită;
(f) informațiile primite și deschise 
conform prezentelor cerințe continuă să 
fie accesibile numai persoanelor 
autorizate în acest sens; și
(g) autentificarea ofertelor trebuie să fie 
conformă cu cerințele prevăzute în 
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prezenta anexă.

Or. en

Amendamentul 990
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa XIII

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa XIII eliminat
INFORMAȚII CARE TREBUIE 
INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE 
INTENȚIE PRIVIND CONCESIUNILE 
CARE AU CA OBIECT SERVICII 
SOCIALE ȘI ALTE SERVICII 
SPECIFICE
[prevăzute la articolul 26 alineatul (3)]
1. Denumirea, numărul de identificare (în 
cazul în care este prevăzut de legislația 
națională), adresa, inclusiv codul NUTS, 
numărul de telefon, numărul de fax, 
adresa de e-mail și de Internet ale 
autorității sau ale entității contractante și, 
dacă sunt diferite, cele ale serviciului de 
la care se pot obține informații 
suplimentare.
2. După caz, adresa de e-mail sau adresa 
de Internet de la care se vor putea obține 
caietul de sarcini și orice documente 
suplimentare.
3. Tipul autorității contractante sau al 
entității contractante și obiectul principal 
de activitate.
4. Numărul (numerele) de referință din 
nomenclatura CPV. În cazul în care 
contractul este împărțit în loturi, această 
informație trebuie furnizată pentru 
fiecare lot.
5. Codul NUTS al locului principal de 
executare sau de prestare a concesiunilor 
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de servicii
6. Descrierea serviciilor și, după caz, a 
lucrărilor și a bunurilor care urmează să 
fie achiziționate cu titlu accesoriu.
7. Valoarea totală estimată a concesiunii 
(concesiunilor). În cazul în care 
concesiunea este împărțită în loturi, 
aceste informații trebuie furnizate pentru 
fiecare lot în parte.
8. Condițiile de participare.
9. După caz, termenul (termenele) pentru 
contactarea autorității contractante sau a 
entității contractante în vederea 
participării.
10. După caz, o scurtă descriere a 
principalelor caracteristici ale procedurii 
de atribuire care urmează să fie aplicată.
11. Orice alte informații relevante.

Or. en


