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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Spre informare, vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Consiliului Federal al 
Austriei referitor la propunerea menționată mai sus.
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În cursul reuniunii sale din 1 februarie 2012, Comisia pentru afaceri europene a Consiliului 
Federal al Austriei, în cadrul dezbaterilor pe marginea proiectului de act legislativ al UE

COM (2011) 897 final.
Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea 
contractelor de concesiune
(67819/EU XXIV.GP)

a adoptat avizul motivat alăturat, în conformitate cu articolul 23g alineatul (1) din constituția 
Austriei, coroborat cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității.

Anexă
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AVIZ MOTIVAT

al Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Federal al Austriei

din 1 februarie 2012

întocmit în conformitate cu articolul 23g alineatul (1) din constituția Austriei, coroborat 
cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității

COM (2011) 897 final.
Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea 
contractelor de concesiune

A. Aviz

Propunerea în cauză nu respectă principiul subsidiarității.

B. Justificare

La 20 decembrie 2011, după mai multe amânări, Comisia a prezentat o propunere de directivă 
privind atribuirea contractelor de concesiune (COM(2011)897). Această propunere se referă 
la concesionarea serviciilor și a lucrărilor și a fost adoptată concomitent cu propunerile de 
modificare a Directivei 2004/18 privind coordonarea procedurilor de acordare a contractelor 
de achiziții publice și a Directivei 2004/17 privind coordonarea procedurilor de acordare a 
contractelor de achiziții publice în diferite sectoare. Principala diferență dintre concesiuni și 
achizițiile publice rezidă în faptul că, în cazul concesiunilor, prestatorii nu sunt remunerați din 
surse publice, ci se refinanțează apelând direct la utilizatorii serviciului prestat.

Propunerea de directivă a Comisiei trece considerabil dincolo de jurisprudența actuală în 
materie de acordare a concesiunilor a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Din jurisprudența 
Curții de Justiție a UE rezultă deja în mod clar că, în cazul concesiunilor, se aplică principiile 
dreptului primar european (nediscriminarea, transparența, piața internă, concurența). În trecut, 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat un conținut suficient de exact transferului de 
concesiuni de servicii, precum și terminologiei europene, astfel că nu există, așa cum a 
diagnosticat Comisia, vreun vid juridic. Același spirit se regăsește și în Raportul 
Parlamentului European referitor la achizițiile publice, adoptat de acesta, cu o mare 
majoritate, la 18 mai 2011, care se pronunță împotriva unui act legislativ european privind 
concesionarea serviciilor.

În principiu, se invocă articolul 5 din TUE, conform căruia Uniunea Europeană intervine 
numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită 
dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. 
Aceste concesionări de servicii, la care se referă și propunerea de directivă, sunt de regulă 
corelate cu serviciile de interes economic general (SIEG). Tratatul de la Lisabona (articolul 3 
din TUE, articolele 14 și 108 din TFUE, Protocoalele 26 și 27) evidențiază semnificația 
specială a SIEG în contextul promovării coeziunii sociale și teritoriale și delimitează marja de 
apreciere a statelor membre. În consecință, noile reglementări în acest domeniu trebuie privite 
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cu un ochi critic. Înainte de toate, și pentru că articolul 4 alineatul (2) prima teză din TUE 
prevede că Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și 
identitatea lor națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, 
inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională. Având în vedere dispozițiile 
menționate din dreptul primar, statele membre nu ar trebui private de flexibilitate printr-un act 
de drept secundar excesiv. Acesta este, de asemenea, motivul pentru care Tratatul de la 
Lisabona impune statelor membre obligația ca, în cadrul competențelor ce le incumbă, să 
vegheze la buna funcționare a serviciilor de interes economic general (articolul 14 din TFUE). 
Totodată, tratatul scoate în evidență principiul autonomiei locale și regionale, pe care îl 
consideră drept parte integrantă a identității naționale (Protocolul nr. 9 la TFUE).
De regulă, domeniul vizat de acordarea concesiunilor și de parteneriatele public-private nu 
este comparabil cu alte sectoare economice. În principiu, aceste contracte sunt caracteristice 
piețelor oligopoliste sau monopoliste care, nu fără motiv, sunt supuse influenței democratice a 
statului. Privatizarea sau înființarea unor structuri concurențiale în acest domeniu implică 
eforturi de reglementare considerabile. În consecință, transferul de sarcini care includ, în 
general, servicii de interes general, este de asemenea problematic, deoarece tocmai acestea nu 
ar trebui supuse normelor generale de gestionare a întreprinderilor. Sunt vizate serviciile care 
ar trebui să fie accesibile tuturor, la prețuri rezonabile, dar pe care nicio întreprindere supusă 
legilor concurenței nu le-ar putea oferi fără a-și acoperi costurile. Pe de altă parte, este vorba 
de sectoare care se caracterizează prin problematica proprie rețelelor, în cazul cărora o 
concurență între rețele ar fi lipsită de sens din punct de vedere economic, deoarece astfel 
resursele s-ar risipiri cu repeziciune.

Implementarea propunerii ar putea avea consecințe grave asupra structurilor locale de prestări 
de servicii, în special în domeniul administrării apei. În Austria, aceste servicii sunt furnizate, 
destul de frecvent, în cadrul unor forme de cooperare locală, cu precădere la nivel de 
comunități de comune. Prin propunerea de directivă prezentată acum, Comisia își urmărește 
obiectivul de a liberaliza, cel puțin parțial, sectorul apei. O deschidere directă a pieței continuă 
să se lovească de lipsa de voință politică a statelor membre și a Parlamentului European. 
Acesta este motivul pentru care se recurge la instrumentul care este dreptul concurenței, în 
special legislația în materie de achiziții publice.

În expunerea de motive, Comisia invocă, fără a aduce însă dovezi, unele distorsiuni grave ale 
pieței interne, precum și lipsa securității juridice și blocarea piețelor. Nu în ultimul rând se 
cuvine remarcat că contractele de concesionare a serviciilor se încheie, în general, fără a se 
recurge la banul public, deoarece contravaloarea nu este achitată de autoritățile publice, ci 
direct de către beneficiarii serviciilor. Pe acest fond, Comisia nu poate demonstra clar 
necesitatea unei reglementări. De neînțeles este și orientarea exclusiv către piață a actului 
legislativ, ca și preconizarea unei reglementări atât de detaliate. Dispozițiile complementare 
privind specificațiile tehnice, criteriile de selectare și condițiile de publicare sunt de natură să 
conducă la o povară birocratică disproporționată.


