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Ref.: Avizul motivat al Bundesratului Republicii Federale Germania referitor la 
propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
atribuirea contractelor de concesiune
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

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.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Bundesratului Republicii Federale 
Germania referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXA

Bundesrat Publicația 874/11 (Decizie)

2.3.2012

Decizie
a Bundesratului

Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea 
contractelor de concesiune

COM(2011)897 final; Document al Consiliului 18960/11

În cadrul celei de-a 893-a ședințe, care a avut loc la 2 martie 2012, Bundesratul a adoptat 
următorul aviz, în conformitate cu articolul 12 litera (b) din TUE:

1. Parlamentul german consideră că propunerea nu este conformă cu principiul 
subsidiarității. În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din TUE, în domeniile care nu 
sunt de competența sa exclusivă, Uniunea poate interveni numai dacă și în măsura în 
care obiectivele acțiunii propuse nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele 
membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor 
efectelor acțiunii propuse, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.

2. Bundesratul consideră că rezervele exprimate recent prin avizul său din 11 februarie 
2011 referitor la Actul privind piața internă (Publicația Bundesratului 698/10 (decizie)), 
sunt în continuare valabile, nefiind soluționate prin propunerea de directivă prezentată 
și, prin urmare, o respinge.

3. În prezent, în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2004/18/CE (Directiva privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a achizițiilor publice) și articolul 18 din Directiva 
2004/17/CE (Directiva „Utilități”), concesionarea serviciilor este exclusă din domeniul 
de aplicare al legislației privind  achizițiile publice în urma unei decizii deliberate a 
legiuitorului UE. Această decizie a fost luată, în special, pentru a se ține seama de 
particularitățile concesiunilor de servicii din statele membre și pentru a permite o 
anumită flexibilitate autorităților contractante și contractanților din sectorul public.

4. Comisia nu explică în mod suficient faptul că este nevoie de o legislație secundară 
privind concesionarea serviciilor la nivel european. Distorsionările grave ale 
concurenței sau  blocarea pieței, pe care Comisia își întemeiază propunerea, nu au fost, 
până acum,  dovedite în mod suficient. Comisia nu prezintă dovezi potrivit cărora 
ponderea concesionării serviciilor pentru parteneriatele public-private a cunoscut o 
evoluție negativă în ultimii ani, iar aceasta ar fi legată cauzal de deficiențele pretinse de 
aceasta.

5. Parlamentul European a constatat în mod expres în rezoluțiile sale, cel mai recent la 25 
octombrie 2011 (2011/2048 (INI)), că o distorsionare gravă a concurenței sau o blocare 
a pieței nu este, încă, evidentă. Prin urmare, a considerat că un act legislativ privind  
concesionarea serviciilor nu este necesar.
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6. Serviciile nu sunt concesionate, nici în prezent, într-un vid juridic. Principiile care li se 
aplică acestora, derivate din libertățile fundamentale consacrate în dreptul primar, s-au 
concretizat din jurisprudența Curții de Justiție a UE și comunicările Comisiei. Astfel, 
sunt stabilite, pentru autoritatea contractantă, principiile de bază care reglementează 
atribuirea contractelor de concesionare a serviciilor. Mai apoi, trebuie respectate 
principiile tratamentului egal, al nediscriminării și transparenței. Pe lângă aceasta, o 
reglementare la nivel european ar fi în dezacord cu eforturile depuse de UE vizând 
simplificarea normelor în materie de achiziții publice, de reducere a birocrației și 
sarcinilor administrative.

7. Principiile derivate din dispozițiile dreptului primar se aplică în același mod în toate 
statele membre. Aplicabilitatea acestora este asigurată de către Curtea Europeană de 
Justiție, care, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) a doua teză din TUE, are 
sarcina de a asigura respectarea dreptului în interpretarea și aplicarea tratatelor.

8. Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, a restrâns și mai 
mult  marja de manevră de care dispune UE pentru adoptarea unei reglementări generale 
pentru concesionarea serviciilor care să se aplice, de asemenea, la nivel local. Conform 
articolului 4 alineatul (2) prima teză din TUE, UE respectă identitatea  națională a 
statelor membre, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, 
inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională. De asemenea, articolul 14 din 
TFUE și protocolul nr. 26 la Tratatul de la Lisabona definesc rolul important și 
competențele discreționare ample, în special cele ale autorităților locale, în chestiunile 
privind modul în care serviciile de interes economic general sunt prestate, comandate și 
organizate, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor.  La atribuirea 
contractelor de concesionare a serviciilor, trebuie avută în vedere această protecție 
specială a capacității de autogestionare a administrației publice locale, respectând în 
mod deosebit autonomia și marja de manevră în ceea ce privește organizarea și 
negocierile la nivel local și, în special, finalitatea serviciilor municipale de interes 
general.

9. Chiar dacă se susține ideea unui cadru de reglementare al atribuirii contractelor de 
concesiune de servicii, așa cum o face Comisia din motive de politici publice, este de 
neînțeles de ce densitatea normativă a propunerii trebuie să depășească cu mult 
reglementările existente în prezent pentru concesiuni edilitare. Reglementările propuse 
de către Comisie privind specificațiile tehnice, criteriile de selecție, criteriile de atribuire 
și cerințele de publicare duc la un efort disproporționat. Acestea sunt contraproductive 
în ce privește obiectivul promovării parteneriatelor publice-private urmărit de Comisie 
în propunerea sa de directivă. În lumina articolului 5 alineatul 3 din TUE, o 
reglementare la nivel național și regional este suficientă.

10. Serviciul de salvare intră în sfera competenței exclusive a statelor federale. În mod 
tradițional, acesta este reglementat în mod foarte diferit în cadrul sistemului federal. În 
unele state federale, există o legătură logică ireductibilă, semnificativă din punct de 
vedere conceptual și condiționată de sistem, între serviciul de salvare și serviciul de 
protecție civilă. Pentru  menținerea siguranței interne, este imperios necesară păstrarea 
acestui sistem binar. Totuși, acest lucru va fi posibil numai prin renunțarea la o licitație 
generală pentru serviciul de salvare și în privința contractelor de concesiune de servicii 
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care până în prezent nu făceau obiectul acestei obligații.

Menținerea securității interne prin serviciul de salvare și cel de protecție civilă este o 
funcție esențială a serviciilor de interes general. O licitație deschisă din perspectiva 
realizării de economii și a altor aspecte ale dreptului de achiziții publice ar însemna că 
interfața dintre serviciul de salvare și cel de protecție civilă ar fi, de asemenea, 
comercializată. Acest lucru ar duce la scăderea masivă a calității. Pe lângă aceasta, s-ar 
pune sub semnul întrebării aspectul, foarte important, al voluntariatului, de mare 
importanță în Germania, din cadrul acestui sistem binar de protecție civilă.

Prin urmare, se solicită includerea serviciului de salvare pe lista de excepții prevăzute la
articolul 8 alineatul (5) din directiva propusă.


