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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmăreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind atribuirea contractelor de concesiune
(COM(2011)0897 – C7-0004/2011 – 2011/0437(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului şi Consiliului 
(COM(2011)0897),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62 şi 
articolul 114 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0004/2011),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Bundesrat şi Congresul Deputaţilor 
din Spania, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii, în care se susţine că proiectul de act legislativ nu respectă principiul 
subsidiarităţii,

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 26 aprilie 20121,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi 
avizele Comisiei pentru comerţ internaţional, Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi 
afaceri sociale, Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, Comisiei pentru transport şi 
turism, Comisiei pentru dezvoltare regională şi Comisiei pentru afaceri juridice (A7-
0000/2012),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

                                               
1 JO C 191, 29.6.2012, p. 84.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achiziţiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piaţă care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creşteri 
inteligente, durabile şi favorabile 
incluziunii, asigurând în acelaşi timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. Atribuirea concesiunilor de lucrări 
intră în prezent sub incidenţa normelor de 
bază prevăzute în Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de 
servicii, în timp ce atribuirea concesiunilor 
de servicii care prezintă interes 
transfrontalier intră sub incidenţa 
principiilor Tratatului, în special principiul 
liberei circulaţii a mărfurilor, a liberei
stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, 
precum şi a principiilor care decurg din 
acestea, precum egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă, 
proporţionalitatea şi transparenţa. Există un 
risc de incertitudine juridică legat de 
diferitele interpretări date de legiuitorii 
naţionali principiilor Tratatului, precum şi 
riscul unor disparităţi vaste între legislaţiile 
diferitelor state membre. Existenţa unor 
asemenea riscuri a fost confirmată de 
jurisprudenţa cuprinzătoare a Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene, care însă a 
abordat doar parţial anumite aspecte ale 
atribuirii contractelor de concesiune. Prin 
urmare, în vederea eliminării perturbărilor 
care persistă pe piaţa internă, la nivelul 
Uniunii este necesară o concretizare 
uniformă a principiilor Tratatului în toate 
statele membre şi eliminarea discrepanţelor 

(2) Achiziţiile publice joacă un rol-cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piaţă care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creşteri 
inteligente, durabile şi favorabile 
incluziunii, asigurând, în acelaşi timp, o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. Atribuirea concesiunilor de lucrări 
intră în prezent sub incidenţa normelor de 
bază prevăzute în Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de 
servicii, în timp ce atribuirea concesiunilor 
de servicii care prezintă interes 
transfrontalier intră sub incidenţa 
principiilor tratatului, în special principiul 
liberei circulaţii a mărfurilor, a libertăţii de
stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, 
precum şi a principiilor care decurg din 
acestea, precum egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă, 
proporţionalitatea şi transparenţa. Există un 
risc de incertitudine juridică legat de 
diferitele interpretări date de legiuitorii 
naţionali principiilor tratatului, precum şi 
riscul unor disparităţi mari între legislaţiile 
diferitelor state membre. Existenţa unor 
asemenea riscuri a fost confirmată de 
jurisprudenţa evolutivă cuprinzătoare a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care 
însă a abordat doar parţial anumite aspecte 
ale atribuirii contractelor de concesiune. 
Prin urmare, în vederea eliminării 
perturbărilor care persistă pe piaţa internă, 
la nivelul Uniunii este necesară o 
concretizare uniformă a principiilor 
tratatului în toate statele membre şi 
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în ceea ce priveşte interpretarea acestora. eliminarea discrepanţelor în ceea ce 
priveşte interpretarea acestora.

Or. fr

Justificare

Evidenţierea caracterului evolutiv al jurisprudenţei CJUE, care contribuie la incertitudinea 
juridică actuală (25 de hotărâri ale CJUE privind concesiunile din 2000, dintre care 13 
referitoare la definiţia înseşi a noţiunii de „concesiune”).

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Prezenta directivă recunoaşte şi 
reafirmă dreptul statelor membre şi al
autorităţilor publice de a decide cu privire 
la modul de gestionare pe care acestea îl 
consideră cel mai adecvat pentru a 
executa lucrările şi a furniza serviciile 
pentru care sunt responsabile. Prezenta 
directivă nu trebuie să afecteze în niciun 
fel libertatea statelor membre şi a 
autorităţilor publice de a furniza în mod 
direct lucrări sau servicii către public sau 
de a externaliza aceste prestaţii, 
delegându-le unor părţi terţe. Statele 
membre sau autorităţile publice păstrează 
dreptul de a defini şi de a preciza 
caracteristicile serviciului care trebuie 
furnizat, inclusiv eventualele condiţii 
referitoare la calitatea sau la preţul 
serviciilor, în vederea urmăririi 
obiectivelor de politică publică ale 
acestora. 

Or. fr

Justificare

Reafirmarea principiului de liberă administrare a autorităţilor publice, care aleg în mod 
liber modul de gestionare a misiunilor a căror sarcină le revine (realizarea misiunilor de 
către acestea sau delegarea către o parte terţă). Directiva nu acordă prioritate unui mod de 
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gestionare în special, ci prevede norme în cazul delegării către o parte terţă (concesiune). 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul concesiunilor care ating sau 
depăşesc o anumită valoare, este oportună 
asigurarea unei minime coordonări a 
procedurilor naţionale pentru acordarea 
unor astfel de contracte pe baza principiilor 
tratatului, în vederea garantării deschiderii 
către concurenţă a pieţei concesiunilor şi a 
unei certitudini juridice adecvate. 
Prevederile de coordonare respective nu 
trebuie să depăşească ceea ce este necesar 
în vederea obiectivelor sus-menţionate. Cu 
toate acestea, ar trebui să li se permită 
statelor membre să completeze şi să 
dezvolte aceste prevederi dacă consideră că 
este necesar, în special pentru a asigura o 
mai bună respectare a principiilor de mai 
sus.

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulţi 
operatori economici şi una sau mai multe 
autorităţi sau entităţi contractante, care au 
ca obiect achiziţia de lucrări sau de servicii
şi în care contraprestaţia este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros prin care una sau mai multe 
autorităţi sau entităţi contractante
(denumite împreună în continuare 
„concedenţi”) încredinţează executarea şi 
gestionarea unor lucrări sau furnizarea
unor servicii a căror responsabilitate le 
revine unuia sau mai multor operatori 
economici şi în cazul cărora 
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sub incidenţa unor obligaţii specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în faţa 
unei instanţe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizaţiile sau licenţele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabileşte condiţiile pentru exercitarea unei 
activităţi economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Acelaşi lucru este valabil şi în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabileşte doar condiţii 
generale pentru utilizarea acestora, fără
însă să achiziţioneze lucrări sau servicii 
specifice.

contraprestaţia acestei delegări este fie 
dreptul de a exploata lucrările sau serviciile 
care fac obiectul contractului, fie acest 
drept însoţit de o plată. Executarea acestor 
lucrări sau servicii intră sub incidenţa unor 
obligaţii specifice, definite de concedent, 
care pot fi invocate în faţa unei instanţe. 
Dimpotrivă, anumite acte ale statelor, cum 
sunt autorizaţiile sau licenţele prin care 
statul sau o autoritate publică stabileşte 
condiţiile pentru exercitarea unei activităţi 
economice, nu ar trebui considerate 
concesiuni. Acelaşi lucru este valabil şi în 
cazul acordurilor prin care statul sau 
autoritatea sau entitatea contractantă 
acordă unui operator economic dreptul de 
a exploata anumite domenii sau resurse 
publice, cum sunt contractele de închiriere 
imobiliare, în special în sectorul 
porturilor maritime sau a celor situate pe 
căi navigabile interioare, prin care statul 
sau autoritatea sau entitatea contractantă 
stabileşte doar condiţii generale pentru 
utilizarea acestora, fără ca acesta/aceasta 
să devină beneficiarul/beneficiara 
lucrărilor sau serviciilor specifice 
furnizate de operatorul economic.

Or. fr

Justificare

Clarificarea definiţiei termenului de „concesiune” (a se vedea articolul 2) şi a tipurilor de 
contracte care nu corespund concesiunilor în sensul prezentei directive (autorizaţii, licenţe, 
contracte care stabilesc condiţii generale fără delegarea executării lucrărilor sau a
gestionării serviciilor). Termenul de „concedent” este utilizat pentru a simplifica textul şi 
pentru a face referire la autoritatea şi entitatea contractante atunci când ambele sunt vizate 
în acelaşi mod.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dificultăţile legate de interpretarea (7) Dificultăţile legate de interpretarea 
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conceptelor de concesiune şi de contract 
de achiziţii publice au constituit o sursă
constantă de incertitudine juridică printre
părţile interesate şi au condus la 
numeroase hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene pe această temă. Aşadar, 
definiţia concesiunii trebuie clarificată, în 
special în ceea ce priveşte conceptul de risc 
operaţional semnificativ. Principala 
caracteristică a unei concesiuni, şi anume 
dreptul de a exploata lucrări sau servicii, 
implică întotdeauna transferul către 
concesionar a unui risc economic care 
presupune posibilitatea că acesta nu îşi va 
recupera investiţiile efectuate şi costurile 
suportate pentru exploatarea lucrărilor sau 
a serviciilor atribuite. Aplicarea de norme 
specifice care să reglementeze atribuirea 
concesiunilor nu s-ar justifica dacă 
autoritatea sau entitatea contractantă ar 
prelua riscul eventualelor pierderi suportate 
de contractant, garantându-i un venit 
minim, cel puţin egal cu costurile pe care 
trebuie să le acopere contractantul în 
legătură cu executarea contractului. În 
acelaşi timp, trebuie precizat că anumite 
aranjamente finanţate integral de o
autoritate sau de o entitate contractantă 
trebuie să fie considerate concesiuni dacă 
recuperarea investiţiilor şi a costurilor 
suportate de operator pentru executarea 
lucrării sau prestarea serviciului depinde de 
cererea efectivă sau de disponibilitatea 
serviciului sau a activului.

conceptului de concesiune au generat o
incertitudine juridică constantă în rândul 
părţilor interesate şi au condus la 
numeroase hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene pe această temă. Aşadar, 
definiţia concesiunii trebuie clarificată, în 
special în ceea ce priveşte conceptul de risc 
de exploatare. Principala caracteristică a 
unei concesiuni, şi anume dreptul de a 
exploata lucrări sau servicii, implică 
întotdeauna transferul către concesionar a 
unui risc economic care presupune 
posibilitatea că acesta nu îşi va recupera 
investiţiile efectuate şi costurile suportate 
pentru exploatarea lucrărilor sau a 
serviciilor atribuite în condiţii normale de 
exploatare. Aplicarea de norme specifice 
care să reglementeze atribuirea 
concesiunilor nu s-ar justifica dacă 
concedentul ar prelua riscul eventualelor 
pierderi suportate de concesionar, 
garantându-i un venit minim, cel puţin egal 
cu costurile pe care concesionarul trebuie 
să le acopere în legătură cu executarea 
contractului. În acelaşi timp, trebuie 
precizat că anumite aranjamente finanţate 
integral de o autoritate sau de o entitate 
contractantă ar trebui să fie considerate 
concesiuni dacă recuperarea investiţiilor şi 
a costurilor suportate de operator pentru 
executarea lucrării sau prestarea serviciului 
depinde de cererea efectivă sau de 
disponibilitatea serviciului sau a activului.

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Noţiunea de drepturi speciale sau 
exclusive este esenţială pentru definirea 

(9) Noţiunea de drepturi speciale sau 
exclusive este esenţială pentru definirea 
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domeniului de aplicare al prezentei 
directive, deoarece entităţile care nu sunt 
nici autorităţi contractante, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, şi 
nici întreprinderi publice intră sub 
incidenţa prevederilor acesteia doar în 
măsura în care desfăşoară una dintre 
activităţile reglementate în baza unor astfel 
de drepturi. Prin urmare, este necesar să 
se precizeze că drepturile care au fost 
acordate printr-o procedură bazată pe 
criterii obiective, în conformitate cu 
legislaţia Uniunii, şi pentru care s-a 
asigurat o publicitate adecvată, nu 
constituie drepturi speciale sau exclusive 
în sensul prezentei directive. Această 
legislaţie trebuie să includă Directiva 
98/30/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 22 iunie 1998 privind 
normele comune pentru piaţa internă în 
sectorul gazelor naturale, Directiva 
96/92/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 19 decembrie 1996 privind 
normele comune pentru piaţa internă de 
energie electrică, Directiva 97/67/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 15 decembrie 1997 privind normele 
comune pentru dezvoltarea pieţei interne 
a serviciilor poştale ale Comunităţii şi 
îmbunătăţirea calităţii serviciului, 
Directiva 94/22/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 mai 
1994 privind condiţiile de acordare şi 
folosire a autorizaţiilor de prospectare, 
explorare şi extracţie a hidrocarburilor şi 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar şi rutier de 
călători şi de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 şi (CEE) nr. 1107/70 
ale Consiliului. Formele tot mai diverse 
ale acţiunii publice au făcut necesară 
definirea mai clară a noţiunii de achiziţie 
publică însăşi. Normele Uniunii în 
materie de concesiuni se referă la 
achiziţia de lucrări sau de servicii în 
schimbul unei contraprestaţii reprezentate 

domeniului de aplicare al prezentei 
directive, deoarece entităţile care nu sunt 
nici autorităţi contractante, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, şi 
nici întreprinderi publice intră sub 
incidenţa acestor prevederi doar în măsura 
în care desfăşoară una dintre activităţile 
reglementate în baza unor astfel de 
drepturi.
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de exploatarea respectivelor lucrări sau 
servicii. Noţiunea de achiziţie trebuie 
interpretată în sens larg, ca obţinerea 
beneficiilor lucrărilor sau ale serviciilor 
în cauză, fără a implica în toate cazurile 
un transfer de proprietate către 
autorităţile contractante sau entităţile 
contractante. Mai mult, simpla finanţare 
a unei activităţi, care este adesea legată de 
obligaţia de a rambursa sumele primite în 
cazul în care acestea nu sunt utilizate în 
scopurile cărora le sunt destinate, nu 
intră, în general, sub incidenţa prezentei 
directive.

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu articolul 4 alineatul (3) modificat.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În plus, s-a dovedit necesar să se 
clarifice înţelesul achiziţiei unice, în 
sensul că trebuie luată în considerare 
valoarea agregată a tuturor concesiunilor 
încheiate pentru această achiziţie, în 
raport cu pragurile prevăzute în prezenta 
directivă, şi că achiziţia trebuie anunţată 
ca un tot, eventual împărţit în loturi. 
Conceptul de achiziţie unică include toate 
achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii 
necesare pentru a realiza un anumit 
proiect. Pot indica existenţa unui singur 
proiect planificarea şi proiectarea 
prealabilă de ansamblu efectuată de către 
autoritatea contractantă sau de entitatea 
contractantă, faptul că diferitele elemente 
achiziţionate îndeplinesc o funcţie tehnică 
şi economică unică sau că sunt legate logic 

(10) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice decât în cazul contractelor de 
concesiune a căror valoare este 
superioară unui anumit prag sau egală cu 
acesta, prag care ar trebui să reflecte 
interesul transnaţional manifest al 
concesiunilor pentru operatorii economici 
din alte state membre. Prin urmare, 
definirea metodei de calcul a valorii unei 
concesiuni este esenţială şi aceasta ar 
trebui să fie identică pentru concesiunile 
de lucrări şi servicii, deoarece marea 
majoritate a contractelor sunt mixte. Ea 
ar trebui să implice luarea în considerare 
a cifrei de afaceri fără TVA cumulate a 
concesiunii în cauză, pe durata 
contractului estimat de concedent. 
Valoarea unei concesiuni ar trebui să ţină 
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într-un alt mod. seama de valoarea totală a lucrărilor 
şi/sau serviciilor care fac obiectul 
contractului şi care fac parte din acelaşi 
proiect de concesiune. Pot indica existenţa 
unui singur proiect planificarea şi 
proiectarea prealabilă de ansamblu 
efectuată de către concedent, faptul că 
diferitele elemente ale concesiunii
îndeplinesc o funcţie tehnică şi economică 
unică sau că sunt legate logic într-un alt 
mod.

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu articolele 5 şi 6 modificate.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Concesiunile pot fi atribuite de către 
entităţile contractante în scopul 
îndeplinirii cerinţelor inerente mai multor 
activităţi şi pot fi eventual supuse unor 
regimuri juridice diferite. Trebuie precizat 
faptul că regimul juridic aplicabil unei 
singure concesiuni destinate să acopere mai 
multe activităţi trebuie să facă obiectul 
normelor aplicabile activităţii pe care o 
vizează în principal. Determinarea 
activităţii pe care concesiunea o vizează în 
principal se poate baza pe analiza 
cerinţelor pe care trebuie să le 
îndeplinească concesiunea respectivă, 
efectuată de entitatea contractantă în 
scopul estimării valorii concesiunii şi al 
întocmirii documentelor de atribuire a
concesiunii. În anumite cazuri poate fi
imposibil, din punct de vedere obiectiv, să 
se determine care este activitatea pe care 
concesiunea o vizează în principal. Trebuie
să se indice normele aplicabile în astfel de 

(12) Concesiunile pot fi atribuite de către 
un concedent în scopul îndeplinirii 
cerinţelor inerente mai multor activităţi şi 
pot fi eventual supuse unor regimuri 
juridice diferite. Ar trebui precizat faptul că 
regimul juridic aplicabil unei singure 
concesiuni destinate să acopere mai multe 
activităţi ar trebui să facă obiectul 
normelor aplicabile activităţii pe care o 
vizează în principal. Determinarea 
activităţii pe care concesiunea o vizează în 
principal se poate baza pe analiza 
cerinţelor pe care trebuie să le 
îndeplinească concesiunea respectivă, 
efectuată de concedent în scopul estimării 
valorii concesiunii şi al întocmirii 
documentelor concesiunii. În anumite 
cazuri ar putea fi imposibil, din punct de 
vedere obiectiv, să se determine care este 
activitatea pe care concesiunea o vizează în 
principal. Ar trebui să se indice normele 
aplicabile în astfel de cazuri.
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cazuri.

Or. fr

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic 
care este el însuşi autoritate contractantă 
sau entitate contractantă pe baza unui
drept exclusiv acordat operatorului în 
temeiul unui act legislativ sau
administrativ naţional, publicat, şi care i-a 
fost atribuit în conformitate cu Tratatul şi 
cu legislaţia sectorială a Uniunii privind 
administrarea infrastructurilor de reţea 
legate de activităţile stabilite în anexa III, 
întrucât un asemenea drept exclusiv face 
imposibilă derularea unei proceduri 
competitive de atribuire. Prin derogare şi 
fără a aduce atingere consecinţelor juridice 
ale excluderii cu caracter general de la
sfera de aplicare a prezentei directive, 
concesiunile, astfel cum sunt definite la 
articolul 8 alineatul (1), trebuie să facă 
obiectul unei obligaţii de publicare a 
anunţului de atribuire a concesiunii, în 
vederea asigurării unei transparenţe 
minime, cu excepţia situaţiei în care 
legislaţia sectorială prevede condiţiile 
referitoare la asigurarea transparenţei.

(13) Ar trebui excluse din sfera de aplicare 
a prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic 
care se bucură de un drept exclusiv în 
temeiul unor acte cu putere de lege sau a 
unor acte administrative naţionale, 
publicate, şi care i-a fost atribuit în 
conformitate cu tratatul şi cu legislaţia 
sectorială a Uniunii, întrucât un asemenea 
drept exclusiv face imposibilă derularea 
unei proceduri competitive de atribuire. 
Concesiunile vizate sunt cele care se 
referă la gestionarea infrastructurilor de 
reţea legate de activităţile prevăzute la 
anexa III sau cele care vizează o activitate 
ce face obiectul unui tarif reglementat la 
nivel naţional. Prin derogare şi fără a 
aduce atingere consecinţelor juridice ale 
excluderii cu caracter general din sfera de 
aplicare a prezentei directive, concesiunile 
care vizează gestionarea infrastructurilor 
de reţea legate de activităţile prevăzute la 
anexa III ar trebui să facă obiectul unei 
obligaţii de publicare a anunţului de 
atribuire a concesiunii, în vederea 
asigurării unei transparenţe minime, cu 
excepţia situaţiei în care legislaţia 
sectorială prevede condiţiile referitoare la 
asigurarea transparenţei.

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu articoluli 8 modificat.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezenta directivă nu trebuie să se 
aplice în cazul concesiunilor atribuite de 
entităţi contractante şi care vizează să 
permită executarea unei activităţi 
menţionate în anexa III dacă, în statul 
membru în care se desfăşoară activitatea 
respectivă, aceasta este expusă direct 
concurenţei pe pieţe la care accesul nu este 
limitat, conform constatărilor efectuate în 
urma unei proceduri prevăzute în acest
sens în conformitate cu articolul 27 şi 
articolul 28 din Directiva [în prezent 
2004/17/CE]. Această procedură trebuie să 
asigure certitudine juridică pentru entităţile 
vizate, precum şi un proces decizional 
corespunzător, garantând, într-un termen 
scurt, aplicarea uniformă a legislaţiei 
Uniunii în acest domeniu.

(15) Concesiunile atribuite de entităţi 
contractante care vizează să permită 
executarea unei activităţi menţionate în 
anexa III şi care sunt exploatate într-un 
stat membru în care activitatea este 
expusă direct concurenţei pe pieţe la care 
accesul nu este limitat, nu ar trebui 
considerate concesiuni în sensul prezentei 
directive şi, prin urmare, nu ar trebui să 
facă obiectul acesteia. Expunerea directă 
la concurenţă trebuie analizată în 
conformitate cu articolul 27 şi articolul 28 
din Directiva [în prezent 2004/17/CE]. 
Această procedură ar trebui să asigure 
certitudine juridică pentru entităţile vizate, 
precum şi un proces decizional 
corespunzător, garantând, într-un termen 
scurt, aplicarea uniformă a legislaţiei 
Uniunii în acest domeniu.

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu articolul 14 modificat.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Există un nivel considerabil de 
incertitudine juridică cu privire la măsura 
în care cooperarea între autorităţile publice 
trebuie să facă obiectul normelor privind 
atribuirea concesiunilor. Jurisprudenţa 

(17) Există un nivel considerabil de 
incertitudine juridică cu privire la măsura 
în care cooperarea între autorităţile publice 
trebuie să facă obiectul normelor privind 
atribuirea concesiunilor. Jurisprudenţa 
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relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene face obiectul unor interpretări 
diferite de la un stat membru la altul şi 
chiar de la o autoritate sau entitate 
contractantă la alta. Prin urmare, este 
necesar să se clarifice cazurile în care 
concesiunile încheiate între astfel de
autorităţi nu sunt supuse aplicării normelor 
privind atribuirea concesiunilor publice. 
Această clarificare trebuie să fie condusă 
de principiile stabilite în jurisprudenţa 
relevantă a Curţii de Justiţie. Simplul fapt 
că părţile la un acord sunt, ele însele, 
autorităţi contractante sau entităţi 
contractante în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1 nu exclude, în 
sine, aplicarea normelor privind atribuirea 
concesiunilor. Aplicarea normelor privind 
atribuirea concesiunilor nu trebuie însă să 
interfereze cu libertatea autorităţilor 
publice de a decide cu privire la 
organizarea modului în care îşi îndeplinesc 
misiunea de serviciu public. Concesiunile 
atribuite unor entităţi controlate sau 
cooperarea pentru realizarea în comun a 
misiunilor de serviciu public ale 
autorităţilor sau entităţilor contractante 
participante trebuie scutite aşadar de 
aplicarea normelor dacă sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute în prezenta directivă. 
Prezenta directivă trebuie să aibă 
obiectivul de a garanta că situaţiile de 
cooperare public-public scutite nu 
cauzează o denaturare a concurenţei în 
raport cu operatorii economici privaţi. În 
mod similar, nici participarea unei 
autorităţi contractante în calitate de ofertant 
la o procedură de atribuire a unui contract 
de achiziţii publice nu trebuie să producă o 
denaturare a concurenţei.

relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene face obiectul unor interpretări 
diferite de la un stat membru la altul. Prin 
urmare, este necesar să se clarifice cazurile 
în care atribuirea concesiunilor între astfel 
de autorităţi publice nu este supusă
aplicării normelor prezentei directive. 
Această clarificare ar trebui să fie condusă 
de principiile stabilite în jurisprudenţa 
relevantă a Curţii de Justiţie. Simplul fapt 
că părţile la un acord sunt, ele însele, 
autorităţi contractante sau entităţi 
contractante în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 1 nu exclude, în sine,
aplicarea normelor privind atribuirea 
concesiunilor. Aplicarea normelor privind 
atribuirea concesiunilor nu trebuie să 
interfereze cu dreptul autorităţilor publice 
de a decide în mod liber cu privire la 
organizarea modului în care îşi îndeplinesc 
misiunea de serviciu public. Concesiunile 
atribuite unor entităţi controlate ar trebui
scutite aşadar de aplicarea normelor dacă 
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în 
prezenta directivă. În mod similar, nici 
participarea unei autorităţi contractante în 
calitate de ofertant la o procedură de 
atribuire a unei concesiuni nu ar trebui să 
producă o denaturare a concurenţei.

Or. fr

Justificare

Clarificarea considerentului. Problema cooperării între autorităţile publice pentru a realiza 
în comun o misiune de serviciu public face obiectul unui considerent nou separat.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Cooperarea între autorităţile 
publice locale sau între autorităţile 
publice locale şi grupurile alcătuite 
exclusiv din autorităţi publice locale, care 
vizează realizarea în comun de misiuni de 
serviciu public în interes public, în cadrul 
organizării interne a statelor membre, nu 
ar trebui să facă obiectul aplicării 
normelor din prezenta directivă. În 
acelaşi fel, transferurile de competenţe 
referitoare la misiuni de serviciu public 
care presupun un transfer global de 
responsabilitate între autorităţile publice 
locale sau între grupurile alcătuite 
exclusiv din autorităţi publice locale în 
cadrul organizării interne a statelor 
membre, nu ar trebui să facă obiectul 
aplicării normelor din prezenta directivă. 

Or. fr

Justificare

Excluderea transferului de competenţe între autorităţile publice în scopul exercitării unei 
misiuni de serviciu public menţionate în mod explicit.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura o publicitate 
corespunzătoare pentru concesiunile de 
lucrări şi de servicii care depăşesc o 
anumită valoare, atribuite de entităţi 
contractante şi de autorităţi contractante,

(18) Pentru a asigura o publicitate 
corespunzătoare pentru concesiunile de 
lucrări şi de servicii care sunt egale sau 
superioare unui anumit prag, atribuirea 
unor astfel de contracte ar trebui să fie 
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atribuirea unor astfel de contracte trebuie
să fie precedată de publicarea obligatorie a 
unui anunţ de concesionare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Pragurile 
trebuie să reflecte interesul 
transfrontalier evident pe care îl prezintă 
concesiunile pentru operatorii economici 
situaţi în alte state membre. Pentru a 
calcula valoarea unei concesiuni de 
servicii trebuie să se ţină cont de valoarea 
estimată a tuturor serviciilor care 
urmează să fie prestate de concesionar, 
din punctul de vedere al unui potenţial 
ofertant.

precedată de publicarea obligatorie a unui 
anunţ de concesionare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 

Or. fr

Justificare

Noţiunea de „prag” şi metoda de calcul sunt abordate şi clarificate la considerentul 10, în 
conformitate cu articolele 5 şi 6 modificate.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenţei, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă trebuie
permisă doar în circumstanţe excepţionale. 
Această excepţie trebuie limitată la 
cazurile în care este clar de la început că 
publicarea nu ar declanşa o concurenţă mai 
intensă, în special deoarece există, din 
punct de vedere obiectiv, un singur 
operator economic care poate executa 
contractul de concesiune. Numai situaţiile 
de exclusivitate obiectivă pot justifica 
atribuirea unei concesiuni fără publicare 
unui operator economic, atunci când 
situaţia de exclusivitate nu a fost creată de 
către autoritatea sau entitatea 
contractantă însăşi în vederea viitoarei 

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenţei, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă ar 
trebui permisă doar în circumstanţe 
excepţionale. Această excepţie ar trebui
limitată la cazurile în care este clar de la 
început că publicarea nu ar declanşa o 
concurenţă mai intensă, în special deoarece 
există, din punct de vedere obiectiv, un 
singur operator economic care poate 
executa contractul de concesiune, sau 
atunci când obiectul concesiunii îl 
reprezintă servicii sociale sau alte servicii 
specifice al căror impact transfrontalier 
este minim. 
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proceduri de atribuire, şi când nu există 
înlocuitori adecvaţi, disponibilitatea 
acestora trebuind riguros evaluată.

Or. fr

Justificare

Clarificarea cazurilor în care anunţul de concesionare nu este necesar. Considerentul este 
actualizat în special în ceea ce priveşte eliminarea anunţului de intenţie pentru serviciile 
sociale şi alte servicii specifice, prevăzute iniţial la articolul 26 alineatul (3).

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) În cadrul reformei normelor privind 
achiziţiile publice, o examinare a aşa-
numitelor servicii prioritare şi neprioritare 
(servicii „A” şi „B”) efectuată de Comisie 
a arătat că nu se justifică restrângerea 
aplicării integrale a legislaţiei privind 
achiziţiile la un grup limitat de servicii. Ca 
urmare, prezenta directivă ar trebui să se 
aplice unor servicii (cum sunt serviciile de 
catering şi de distribuţie a apei) care şi-au 
demonstrat potenţialul de comercializare 
transfrontalieră.

Or. fr

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achiziţiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achiziţiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 
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integrală a prezentei directive doar a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv aşa-
numitele servicii prestate unei persoane, 
cum sunt anumite servicii sociale, de 
sănătate şi de învăţământ. Aceste servicii 
sunt furnizate într-un anumit context care 
variază foarte mult de la un stat membru la 
altul, datorită tradiţiilor culturale diferite. 
Trebuie instituit, aşadar, un regim specific 
de concesiune pentru aceste servicii, ţinând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligaţia de a publica un 
anunţ de intenţie şi un anunţ de atribuire 
pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 
prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a le comunica potenţialilor 
ofertanţi informaţii privind oportunităţile 
de afaceri, precum şi de informa toate 
părţile interesate cu privire la numărul şi 
tipul contractelor atribuite. Mai mult, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării 
principiului transparenţei şi al egalităţii 
de tratament pentru operatorii economici, 
şi să le permită, în acelaşi timp,
autorităţilor şi entităţilor contractante să 
ţină seama de specificul serviciilor în 
cauză. Statele membre trebuie să se 
asigure că autorităţile contractante şi 
entităţile contractante pot să ţină seama 
de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea şi caracterul cuprinzător 
al serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea şi responsabilizarea 
utilizatorilor şi de inovare.

integrală a prezentei directive doar a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv aşa-
numitele servicii prestate unei persoane, 
cum sunt anumite servicii sociale, de 
sănătate şi de învăţământ. Aceste servicii 
sunt furnizate într-un anumit context care 
variază foarte mult de la un stat membru la 
altul, datorită tradiţiilor culturale diferite. 
Trebuie instituit aşadar un regim specific 
de concesiune pentru aceste servicii, ţinând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligaţia de a publica un 
anunţ de atribuire pentru orice concesiune 
cu o valoare egală sau mai mare decât 
pragurile stabilite în prezenta directivă 
reprezintă o modalitate adecvată de a
garanta respectarea principiului 
transparenţei, permiţând sau admiţând, în 
acelaşi timp, să se ţină seama de specificul 
serviciilor în cauză. Statele membre se 
asigură că concedentul poate ţine seama 
de nevoia de a garanta inovarea, precum 
şi un nivel ridicat de calitate şi de 
securitate, în conformitate cu Protocolul 
26 anexat la Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, iar, în ceea ce priveşte 
caracterul abordabil, egalitatea de 
tratament şi promovarea accesului 
universal şi a drepturilor utilizatorilor.

Or. fr

Justificare

Propunerea de directivă nu împiedică autorităţile publice să stabilească un nivel de calitate 
corespunzător sau misiuni de serviciu public în cadrul unui contract de concesiune. Directiva 
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reglementează atribuirea contractelor, nu şi obiectivele urmărite de autorităţile publice în 
cadrul acestor contracte.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Procedura de atribuire a 
contractelor de concesiune ar trebui să 
implice mai multe etape, inclusiv 
publicarea unui anunţ de concesionare 
care să permită concedentului care 
doreşte să atribuie o concesiune să îşi 
facă cunoscută intenţia, prezentarea de 
către operatorii economici interesaţi a 
candidaturii lor ca răspuns la acest anunţ, 
verificarea condiţiilor de participare a 
candidaţilor, prezentarea unei oferte de 
către candidaţi, dreptul concedentului de 
a negocia cu ofertantul pe baza unor 
criterii de atribuire obiective şi, în fine, 
decizia de atribuire a contractului de 
concesiune ofertantului de către 
concedent şi publicarea unui anunţ de 
atribuire. Ar trebui să poată fi prevăzute 
etape intermediare, inclusiv selectarea 
anumitor candidaţi autorizaţi să prezinte 
o ofertă şi trimiterea unei invitaţii de 
prezentare a ofertei candidaţilor astfel 
selecţionaţi. De asemenea, concedentul ar 
trebui să se poată adresa şi operatorilor 
economici care nu au răspuns la anunţul 
de concesionare. De asemenea, ordinea 
anumitor etape ar trebui să poată fi 
inversată, cum ar fi, de exemplu, 
analizarea ofertelor prezentate înainte de 
verificarea criteriilor de selecţie. Sub 
rezerva respectării prevederilor din 
prezenta directivă, ar trebui acordată o 
marjă de manevră largă concedentului 
pentru a defini procedura de alegere a 
concesionarului, singurele două etape 
obligatorii fiind publicarea unui anunţ de 
concesionare la începutul procedurii, cu 
excepţia cazului în care acest lucru nu 
este impus prin prezenta directivă, şi 
publicarea unui anunţ de atribuire la 
sfârşitul procedurii. Această libertate ar 
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trebui, în schimb, să implice obligaţia de 
transparenţă şi de egalitate de tratament 
al candidaţilor şi ofertanţilor.

Or. fr

Justificare

Clarificarea procedurii de atribuire pentru a permite o mai bună înţelegere a articolelor 
referitoare la derularea procedurii, la transparenţă şi la garanţiile procedurale. Evidenţierea 
dreptului concedentului de a alege să adauge etape intermediare sau să inverseze ordinea 
etapelor, respectând prevederile din prezenta directivă şi sub rezerva publicării obligatorii a 
anunţului de concesionare, la începutul procedurii, şi, respectiv, a anunţului de atribuire, la 
sfârşitul procedurii.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a oferi posibilitatea tuturor 
operatorilor interesaţi să transmită
candidaturi şi oferte, autorităţile 
contractante şi entităţile contractante 
trebuie să fie obligate să respecte un 
termen minim pentru primirea acestor 
candidaturi.

(23) Pentru a oferi posibilitatea tuturor 
operatorilor interesaţi să îşi depună
candidatura sau să îşi prezinte oferta, 
concedentul ar trebui să fie obligat să 
respecte un termen minim pentru primirea 
candidaturilor şi ofertelor.

Or. fr

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Alegerea şi aplicarea unor criterii de 
selecţie proporţionale, nediscriminatorii şi 
echitabile operatorilor economici este 
esenţială pentru accesul efectiv al acestora 
la oportunităţile economice legate de 
concesiuni. În special, posibilitatea ca un 

(24) Alegerea şi aplicarea unor criterii de 
selecţie proporţionale, nediscriminatorii şi 
echitabile operatorilor economici este 
esenţială pentru accesul efectiv al acestora 
la oportunităţile economice legate de 
concesiuni. În special, posibilitatea ca un 
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candidat să menţioneze capacităţile altor 
entităţi poate fi decisivă pentru a permite 
participarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii. Aşadar, este oportun să se prevadă 
că criteriile de selecţie trebuie să fie legate 
exclusiv de capacitatea tehnică, 
financiară şi economică a operatorilor, 
trebuie să fie prezentate în anunţul de 
concesionare şi nu îl pot împiedica pe un 
operator economic să menţioneze 
capacităţile altor entităţi, indiferent de 
natura juridică a legăturilor acestuia cu 
entităţile respective, dacă aceasta din urmă 
dovedeşte autorităţii sau entităţii 
contractante că va avea la dispoziţie 
resursele necesare.

candidat să menţioneze capacităţile altor 
entităţi poate fi decisivă pentru a permite 
participarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii. Aşadar, este oportun să se prevadă 
că criteriile de selecţie trebuie să fie legate 
exclusiv de capacităţile profesionale, 
tehnice şi financiare ale candidaţilor, 
trebuie să fie prezentate în anunţul de 
concesionare şi nu îl pot împiedica pe un 
candidat să menţioneze capacităţile altor 
entităţi, indiferent de natura juridică a 
legăturilor acestuia cu entităţile respective, 
dacă aceasta din urmă dovedeşte 
concedentului că va avea la dispoziţie 
resursele necesare.

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu articolul 36 modificat.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a asigura transparenţa şi 
egalitatea de tratament, criteriile pentru 
atribuirea concesiunilor trebuie să respecte 
întotdeauna anumite standarde generale. 
Acestea trebuie comunicate în prealabil 
tuturor ofertanţilor potenţiali, trebuie să 
aibă legătură cu obiectul contractului şi nu 
trebuie să îi ofere autorităţii contractante 
sau entităţii contractante o libertate de 
selecţie nelimitată. Ele trebuie să asigure 
posibilitatea unei concurenţe efective şi să 
fie însoţite de cerinţe care să permită 
verificarea efectivă a informaţiilor 
furnizate de ofertanţi. Pentru a respecta 
aceste standarde, îmbunătăţind în acelaşi 
timp certitudinea juridică, statele membre 

(25) Pentru a asigura transparenţa şi 
egalitatea de tratament, criteriile pentru 
atribuirea concesiunilor ar trebui să 
respecte întotdeauna anumite standarde 
generale. Acestea ar trebui comunicate în 
prealabil tuturor candidaţilor sau
ofertanţilor potenţiali şi ar trebui să aibă 
legătură cu obiectul contractului. Ele ar 
trebui să asigure posibilitatea unei 
concurenţe efective şi să fie însoţite de 
cerinţe minime care să permită verificarea 
efectivă de către concedent a informaţiilor 
furnizate de candidaţi sau ofertanţi. 
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pot prevedea utilizarea criteriului ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic.

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu articolele 38a şi 38b, astfel cum au fost propuse de raportor 
(fostele articole 35 şi 39 din propunerea Comisiei, modificate).

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) În vederea unei mai bune integrări 
a considerentelor de ordin social în 
procesul de atribuire a concesiunilor, 
concedentul ar trebui să aibă şi 
posibilitatea de a include în criteriile de 
atribuire caracteristici referitoare la 
condiţiile de muncă. Aceste caracteristici 
vizează protejarea sănătăţii personalului 
implicat în procesul de producţie sau 
favorizarea integrării persoanelor 
defavorizate sau a celor aparţinând 
grupurilor vulnerabile printre persoanele 
desemnate să execute contractul, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap. În acest caz, criteriile de 
atribuire ar trebui aplicate în 
conformitate cu Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detaşarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii1, 
astfel încât operatorii economici din alte 
state membre să nu fie discriminaţi direct 
sau indirect. Concedentul ar trebui să 
aibă posibilitatea de a utiliza drept criteriu 
de atribuire organizarea, calificările şi 
experienţa personalului desemnat să 
execute contractul de concesiune, în 
măsura în care acestea pot afecta 
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calitatea executării contractului şi, prin 
urmare, valoarea economică a ofertei.
___________________________
1 JO L 18, 21.1.1997, p. 1.

Or. fr

Justificare

Reorganizarea considerentelor (legătura logică dintre considerentul 29 şi considerentul 25 
privind criteriile de atribuire). Evidenţierea considerentelor de ordin social. Eliminarea 
trimiterilor la criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, al 
specificaţiilor tehnice şi al ciclului de viaţă al produsului, care nu sunt pertinente pentru 
concesiuni (vocabular „achiziţii publice”). Totuşi, concedentul poate să prevadă, dacă 
doreşte şi respectând dreptul comunitar, criterii de atribuire legate de considerente de ordin 
social [a se vedea articolele 38a şi 38b (noi)]

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Considerentul 25b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) Cerinţele tehnice şi/sau funcţionale 
definesc caracteristicile necesare ale 
lucrărilor şi/sau serviciilor care fac 
obiectul concesiunii şi care includ, în 
special, cerinţe legate de accesibilitatea 
persoanelor cu handicap sau de nivelurile 
de performanţă de mediu. Aceste cerinţe 
tehnice şi/sau funcţionale figurează în 
documentele concesiunii şi respectă 
principiile de egalitate de tratament şi de 
transparenţă. Ele nu trebuie concepute 
pentru a limita în mod artificial 
concurenţa.

Or. fr

Justificare

Precizări privind cerinţele tehnice şi/sau funcţionale care definesc caracteristicile lucrărilor 
şi/sau serviciilor care fac obiectul concesiunii. Această noţiune pare mai adecvată pentru 
concesiuni decât specificaţiile tehnice propuse iniţial în propunerea de directivă (grad de 
detaliere mai redus, conformitate cu „spiritul” concesiunii bazat pe transferarea riscului 
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economic către concesionar, care trebuie să poată păstra o anumită marjă de manevră, dacă 
concedentul doreşte acest lucru).

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Eliminarea trimiterii la criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 
deoarece acesta nu este pertinent pentru contractele de concesiune (vocabular „achiziţii 
publice”).

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Concesiunile reprezintă de obicei 
acorduri complexe, pe termen lung, în 
cadrul cărora contractantul îşi asumă 
responsabilităţi şi riscuri suportate în mod 
tradiţional de autorităţile contractante şi 

(27) Concesiunile reprezintă de obicei 
acorduri complexe, pe termen lung, în 
cadrul cărora concesionarul îşi asumă 
responsabilităţi şi riscuri suportate în mod 
tradiţional de concedent şi care intră în 
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de entităţile contractante şi care intră în 
mod normal în sfera de competenţă a 
acestora. Din acest motiv, autorităţile sau 
entităţile contractante trebuie să menţină o 
marjă de flexibilitate în organizarea 
procesului de atribuire, ceea ce implică şi o 
posibilitate de a negocia conţinutul 
contractului cu candidaţii. Cu toate 
acestea, pentru a asigura egalitatea de 
tratament şi transparenţa pe parcursul 
întregii proceduri de atribuire, este 
oportun să se impună anumite cerinţe 
privind organizarea procesului de 
atribuire, inclusiv negocierile, difuzarea 
informaţiilor şi disponibilitatea 
evidenţelor scrise. De asemenea, este 
necesar să se prevadă că termenii iniţiali 
ai anunţului de concesionare nu pot fi 
modificaţi, în vederea prevenirii 
tratamentului inechitabil al unor 
potenţiali candidaţi.

mod normal în sfera de competenţă a 
acestuia. Din acest motiv, concedentul 
trebuie să menţină o marjă de manevră 
reală în organizarea procesului de atribuire 
şi să negocieze conţinutul contractului cu 
candidaţii şi ofertanţii, garantându-le, în 
acelaşi timp, respectarea principiilor 
egalităţii de tratament şi transparenţei pe 
parcursul întregii proceduri. 

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu articolele 38a şi 38b (noi)(fostele articole 35 şi 39 din propunerea 
Comisiei, modificate). Negocierea trebuie să fie elementul central în cadrul procedurii de 
atribuire a contractelor de concesiune. Concedentul (autorităţile sau entităţile contractante) 
trebuie să păstreze o marjă de manevră suficientă pentru a putea face alegerile optime.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Este necesar ca specificaţiile tehnice 
stabilite de autorităţile şi entităţile 
contractante să permită exercitarea 
concurenţei în domeniul atribuirii 
concesiunilor. În acest scop, trebuie să fie 
posibilă prezentarea unor oferte care să 
reflecte diversitatea soluţiilor tehnice, 
astfel încât să se obţină un nivel de 
concurenţă suficient. Prin urmare, 

eliminat
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specificaţiile tehnice trebuie elaborate în 
aşa fel încât să se evite restrângerea în 
mod artificial a concurenţei prin cerinţe 
care favorizează un anumit operator 
economic, prin reflectarea 
caracteristicilor esenţiale ale bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor oferite în mod 
obişnuit de acel operator economic. 
Elaborarea specificaţiilor tehnice în 
termeni de cerinţe de performanţă şi 
funcţionale permite, în general, 
îndeplinirea acestui obiectiv în cel mai 
bun mod posibil şi favorizează inovarea. 
Atunci când se face trimitere la un 
standard european sau, în absenţa 
acestuia, la un standard naţional, ofertele 
care au la bază soluţii echivalente trebuie 
să fie luate în considerare de către 
autorităţile contractante sau entităţile 
contractante. Pentru a demonstra 
echivalenţa, ofertanţilor li se poate cere să 
ofere dovezi verificate de către terţi; cu 
toate acestea, trebuie permise şi alte 
mijloace de probă adecvate, cum ar fi un 
dosar tehnic al producătorului, în cazul în 
care operatorul economic nu are acces la 
certificate sau rapoarte de încercare, sau 
nicio posibilitate de a le obţine în 
termenele stabilite.

Or. fr

Justificare

Eliminarea trimiterii la specificaţiile tehnice deoarece aceasta nu este pertinentă pentru 
contractele de concesiune (vocabular „achiziţii publice”). În schimb, pot fi solicitate cerinţe 
funcţionale [a se vedea considerentul 25 modificat şi articolele 38a şi 38b (fostele articole 35 
şi 39 modificate)].

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În cadrul specificaţiilor tehnice şi al eliminat
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criteriilor de atribuire, autorităţilor 
contractante şi entităţilor contractante 
trebuie să li se permită să facă referire la 
un anumit proces de producţie, la un 
anumit mod de prestare a serviciilor sau 
la un proces specific pentru orice alt 
stadiu al ciclului de viaţă al unui produs 
sau serviciu, cu condiţia să aibă legătură 
cu obiectul concesiunii. În vederea unei 
mai bune integrări a considerentelor 
sociale în procesul de atribuire a 
concesiunilor, achizitorii trebuie să aibă 
şi posibilitatea de a include în criteriile de 
atribuire caracteristici referitoare la 
condiţiile de muncă. Cu toate acestea, 
dacă autorităţile contractante sau 
entităţile contractante utilizează criteriul 
ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic, astfel de criterii pot fi 
legate doar de condiţiile de lucru ale 
persoanelor care participă direct la 
procesul de producţie sau la prestarea 
serviciului în cauză. Aceste caracteristici 
pot să vizeze doar protejarea sănătăţii 
personalului implicat în procesul de 
producţie sau favorizarea integrării 
sociale a persoanelor defavorizate ori a 
membrilor grupurilor vulnerabile dintre 
persoanele desemnate să execute 
contractul, inclusiv accesibilitatea pentru 
persoanele cu dizabilităţi. În acest caz, 
orice criteriu de atribuire care include 
aceste caracteristici trebuie, în orice caz, 
să rămână limitat la caracteristicile care 
au consecinţe imediate asupra membrilor 
personalului în mediul lor de lucru. 
Acestea trebuie să se aplice în 
conformitate cu Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detaşarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 
şi într-un mod care nu discriminează 
direct sau indirect operatorii economici 
din alte state membre sau din ţări terţe 
care sunt parte la acord sau la acordurile 
de liber schimb la care Uniunea este de 
asemenea parte. Dacă utilizează criteriul 
ofertei celei mai avantajoase din punct de 
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vedere economic, autorităţile şi entităţile 
contractante trebuie să aibă, de asemenea, 
posibilitatea de a utiliza drept criteriu de 
atribuire organizarea, calificarea şi 
experienţa personalului desemnat să 
execute contractul de concesiune în 
cauză, deoarece acestea pot afecta 
calitatea executării contractului de 
concesiune şi, prin urmare, valoarea
economică a ofertei.

Or. fr

Justificare

Eliminarea trimiterilor la criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic, al specificaţiilor tehnice şi al ciclului de viaţă al produsului, care nu sunt 
pertinente pentru concesiuni (vocabular „achiziţii publice”). Totuşi, este important de 
specificat faptul că concedentul poate, dacă doreşte şi respectând dreptul comunitar, să 
prevadă criterii de atribuire legate de considerente de ordin social (a se vedea articolele 38a 
şi 38b)

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Mijloacele electronice de informare şi
comunicare pot simplifica foarte mult 
publicarea contractelor şi pot spori 
eficienţa şi transparenţa procedurilor de 
atribuire a concesiunilor. Acestea trebuie
să devină mijloacele standard de 
comunicare şi schimb de informaţii în 
cadrul procedurilor de atribuire a 
concesiunilor. Utilizarea mijloacelor 
electronice duce, totodată, şi la economii 
de timp. Prin urmare, trebuie prevăzute 
reduceri ale perioadelor minime atunci 
când se utilizează mijloace electronice, cu 
condiţia ca acestea să fie însă compatibile 
cu modalităţile de transmitere specifice 
prevăzute la nivelul Uniunii. În plus, 
utilizarea unor mijloace electronice de 
informare şi comunicare care includ 

(30) Mijloacele electronice de informare şi 
comunicare pot simplifica foarte mult 
publicarea contractelor şi pot spori 
eficienţa, rapiditatea şi transparenţa 
procedurilor de atribuire a concesiunilor. 
Acestea ar trebui să devină mijloacele 
standard de comunicare şi schimb de 
informaţii în cadrul procedurilor de 
atribuire a concesiunilor. Prin urmare, 
trimiterea anunţurilor de concesionare şi 
de atribuire a concesiunilor, precum şi 
punerea la dispoziţie a documentelor 
concesiunii pe cale electronică ar trebui 
să devină obligatorii. 
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funcţii adecvate le poate permite 
autorităţilor şi entităţilor contractante să 
prevină, să depisteze şi să corecteze erorile 
care apar în cursul procedurilor de 
achiziţie.

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu articolul 25 modificat. Având în vedere că concesiunile sunt, prin 
natura lor, contracte complexe şi organizate în jurul negocierii, un număr redus de proceduri 
vor putea fi realizate în mod eficace pe cale electronică, în afară de trimiterea anunţurilor de 
concesionare şi de atribuire (articolul 28 modificat) şi punerea la dispoziţie a documentelor 
concesiunii (articolul 30 modificat).

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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concesiunilor.

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu articolul 31 modificat.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Nu trebuie să fie atribuite concesiuni 
operatorilor economici care au participat la 
o organizaţie criminală sau care au fost 
găsiţi vinovaţi de corupţie, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
impozitelor şi a contribuţiilor la 
asigurările sociale trebuie, de asemenea, 
să fie sancţionată prin excluderea 
obligatorie la nivelul Uniunii. Mai mult, 
autorităţile contractante şi entităţile 
contractante trebuie să aibă posibilitatea 
de a exclude anumiţi candidaţi sau ofertanţi
pentru încălcări grave ale dreptului Uniunii 
sau ale prevederilor dreptului naţional 
referitoare la protecţia intereselor publice, 
compatibile cu tratatul, sau în situaţia în 
care operatorul economic a demonstrat 
deficienţe semnificative sau persistente în 
ceea ce priveşte executarea unei concesiuni 
sau a unor concesiuni anterioare de natură 
similară încheiate cu aceeaşi autoritate 
contractantă sau entitate contractantă.

(33) Nu ar trebui să fie atribuite concesiuni 
operatorilor economici care au participat la 
o organizaţie criminală sau care au fost 
găsiţi vinovaţi de corupţie, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Mai mult, 
concedenţii ar trebui să aibă posibilitatea 
de a exclude anumiţi candidaţi sau ofertanţi 
pentru încălcări grave ale dreptului Uniunii 
sau ale prevederilor dreptului naţional 
referitoare la protecţia intereselor publice, 
compatibile cu tratatul, sau în situaţia în 
care operatorul economic a demonstrat 
deficienţe semnificative sau persistente în 
ceea ce priveşte executarea unei concesiuni 
sau a unor concesiuni anterioare de natură 
similară încheiate cu acelaşi concedent.

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu articolul 36 modificat.
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Amendamentul 31

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Este necesar să se precizeze condiţiile 
în care modificarea unui contract de 
concesiune pe perioada derulării sale 
necesită o nouă procedură de atribuire, 
ţinând cont de jurisprudenţa relevantă a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Este 
necesară o nouă procedură de atribuire în 
cazul unor modificări semnificative ale 
concesiunii iniţiale, care demonstrează 
intenţia părţilor de a renegocia termeni sau 
condiţii esenţiale ale concesiunii 
respective. Acest lucru este valabil cu 
precădere în cazul în care condiţiile 
modificate ar fi avut o influenţă asupra 
rezultatului procedurii, dacă ar fi făcut 
parte din procedura iniţială. Extinderea 
excepţională şi temporară a termenului 
concesiunii, vizând strict asigurarea 
continuităţii prestării serviciului până la 
acordarea unei noi concesiuni nu este
considerată, în mod normal, o modificare 
semnificativă a concesiunii iniţiale.

(34) Este necesar să se precizeze condiţiile 
în care modificarea unui contract de 
concesiune pe perioada derulării sale 
necesită o nouă procedură de atribuire, 
ţinând cont de jurisprudenţa relevantă a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Orice 
concesiune în curs poate fi modificată 
printr-un act adiţional. Este necesară, în 
schimb, o nouă procedură de atribuire în 
cazul unor modificări semnificative ale 
concesiunii iniţiale, care demonstrează 
intenţia părţilor de a renegocia termeni sau 
condiţii esenţiale ale concesiunii 
respective. Acest lucru este valabil cu 
precădere în cazul în care condiţiile 
modificate ar fi avut o influenţă asupra 
rezultatului procedurii, dacă ar fi făcut 
parte din procedura iniţială. Extinderea 
excepţională şi temporară a termenului 
concesiunii, vizând strict asigurarea 
continuităţii prestării serviciului până la 
acordarea unei noi concesiuni nu ar trebui
considerată, în mod normal, o modificare 
semnificativă a concesiunii iniţiale.

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu articolul 42 modificat.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante se pot confrunta cu situaţii 

(35) Concedentul se poate confrunta cu 
situaţii externe pe care nu le putea
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externe pe care nu le puteau prevedea 
atunci când au atribuit concesiunea. În 
acest caz, este necesar un anumit grad de 
flexibilitate pentru adaptarea concesiunii la 
circumstanţele respective fără a desfăşura o 
nouă procedură de atribuire. Noţiunea de 
circumstanţe imprevizibile pe care o 
autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă diligentă nu le-a putut 
prevedea se referă la situaţiile care nu 
puteau fi anticipate în ciuda pregătirii cu o 
diligenţă rezonabilă a procedurii iniţiale de 
către autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă, luând în considerare 
mijloacele disponibile, natura şi 
caracteristicile proiectului concret, bunele 
practici în domeniul în cauză şi necesitatea 
de a asigura o relaţie corespunzătoare între 
resursele cheltuite pentru pregătirea 
procedurii de atribuire şi valoarea sa 
previzibilă. Acest lucru nu se aplică însă în 
cazul în care o modificare conduce la o 
transformare a naturii achiziţiei globale, de 
exemplu prin înlocuirea lucrărilor, a
bunurilor sau a serviciilor care urmează să 
fie achiziţionate cu altele diferite sau prin 
schimbarea fundamentală a tipului de 
achiziţii, întrucât, în această situaţie, se 
poate presupune că există o influenţă 
asupra rezultatului.

prevedea atunci când a atribuit 
concesiunea. În acest caz, este necesar un 
anumit grad de flexibilitate pentru 
adaptarea concesiunii la circumstanţele 
respective fără a desfăşura o nouă 
procedură de atribuire. Noţiunea de 
circumstanţe imprevizibile pe care un 
concedent diligent nu le-a putut prevedea 
se referă la situaţiile care nu puteau fi 
anticipate în ciuda pregătirii cu o diligenţă 
rezonabilă a procedurii iniţiale de către 
aceasta, luând în considerare mijloacele 
disponibile, natura şi caracteristicile 
proiectului concret, bunele practici în 
domeniul în cauză şi necesitatea de a 
asigura o coerenţă corespunzătoare între 
resursele cheltuite pentru pregătirea 
procedurii de atribuire şi valoarea sa 
previzibilă. Acest lucru nu se aplică însă în 
cazul în care o modificare conduce la o 
transformare a naturii concesiunii globale, 
de exemplu prin înlocuirea lucrărilor sau a 
serviciilor care fac obiectul concesiunii cu 
altele diferite sau prin introducerea unor 
condiţii care ar putea avea o influenţă 
asupra rezultatului.

Or. fr

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În conformitate cu principiile egalităţii 
de tratament şi transparenţei, ofertantul 
câştigător nu trebuie înlocuit de un alt 
operator economic fără redeschiderea către 
concurenţă a concesiunii. Cu toate acestea, 
ofertantul câştigător care execută 

(36) În conformitate cu principiile egalităţii 
de tratament şi transparenţei, ofertantul 
câştigător nu ar trebui înlocuit de un alt 
operator economic fără redeschiderea către 
concurenţă a concesiunii. Cu toate acestea, 
ofertantul câştigător care execută 
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concesiunea poate suferi anumite 
modificări structurale pe parcursul 
executării concesiunii, cum ar fi 
reorganizări pur interne, concentrări şi 
achiziţii sau insolvenţă, sau poate fi 
înlocuit pe baza unei clauze contractuale 
cunoscute de toţi ofertanţii şi care respectă 
principiul egalităţii de tratament şi al 
transparenţei. Aceste modificări structurale 
nu trebuie să necesite în mod automat noi 
proceduri de atribuire pentru toate 
contractele executate de întreprinderea 
respectivă.

concesiunea trebuie să poată suferi 
anumite modificări structurale pe parcursul 
executării concesiunii, cum ar fi 
reorganizări pur interne, concentrări şi 
achiziţii, transmiterea patrimoniului sau a 
activelor între întreprinderi, sau 
insolvenţă, sau să poată fi înlocuit pe baza 
unei clauze contractuale cunoscute de toţi 
ofertanţii şi care respectă principiul 
egalităţii de tratament şi al transparenţei. 
Aceste modificări structurale nu ar trebui
să necesite în mod automat noi proceduri 
de atribuire pentru toate contractele 
executate de întreprinderea respectivă.

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu articolul 42 modificat.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Autorităţile contractante sau 
entităţile contractante trebuie să aibă 
posibilitatea de a prevedea modificarea 
concesiunii chiar în contractul de 
concesiune, prin intermediul unor clauze 
de revizuire, care însă nu trebuie să le ofere 
o marjă nelimitată de acţiune. Prezenta 
directivă trebuie aşadar să stabilească în ce 
măsură pot fi prevăzute modificări în 
concesiunea iniţială.

(37) Concedentul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a prevedea modificarea 
concesiunii chiar în contractul de 
concesiune, prin intermediul unor clauze 
de revizuire, care însă nu trebuie să le ofere 
o marjă nelimitată de acţiune. Prezenta 
directivă ar trebui aşadar să stabilească în 
ce măsură pot fi prevăzute modificări în 
concesiunea iniţială.

Or. fr
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Amendamentul 35

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(38) În vederea adaptării la evoluţiile 
rapide de ordin tehnic şi economic, este 
necesar să se delege Comisiei competenţa 
de a adopta, în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, acte pentru a actualiza 
numerele de referinţă din CPV, inclusiv 
cele care figurează în anexele I şi X, 
atunci când acest lucru este necesar în 
urma modificărilor aduse nomenclaturii 
CPV. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
corespunzătoare, inclusiv la nivel de 
experţi. Ar trebui ca, în momentul 
pregătirii şi elaborării actelor delegate, 
Comisia să garanteze transmiterea 
simultană, promptă şi adecvată a 
documentelor pertinente către 
Parlamentul European şi Consiliu.

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu articolele 25 şi 40 modificate.
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Amendamentul 36

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Legislaţia Uniunii în domeniul 
achiziţiilor publice impune statelor 
membre să monitorizeze constant şi 
sistematic implementarea şi funcţionarea 
acestor norme, pentru a asigura aplicarea 
eficientă şi uniformă a dreptului Uniunii. 
Prin urmare, dacă statele membre 
desemnează o autoritate naţională unică 
însărcinată cu monitorizarea, 
implementarea şi controlul achiziţiilor 
publice, autoritatea respectivă poate avea 
aceleaşi responsabilităţi şi în ceea ce 
priveşte concesiunile. Un organism unic 
cu sarcini globale ar trebui să asigure o 
privire de ansamblu asupra principalelor 
dificultăţi de implementare şi să propună 
soluţii adecvate pentru problemele 
structurale. Acest organism ar putea oferi, 
de asemenea, un feedback imediat privind 
funcţionarea politicii şi potenţialele 
deficienţe ale legislaţiei şi practicii 
naţionale, contribuind astfel la 
identificarea rapidă a soluţiilor şi la 
îmbunătăţirea procedurilor de atribuire a 
concesiunilor. 

eliminat

Or. fr

Justificare

Este vizată consecvenţa cu eliminarea trimiterii la organismul unic de control, în urma 
revizuirii directivelor privind achiziţiile publice.



PR\908614RO.doc 39/187 PE492.669v02-00

RO

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Este deosebit de important ca, pe 
durata activităţilor pregătitoare, Comisia 
să desfăşoare consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experţi. Comisia, în momentul 
pregătirii şi al elaborării actelor delegate, 
trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă şi adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European şi Consiliu.

eliminat

Or. fr

Justificare

Elementele referitoare la actele delegate au fost incluse în considerentul 38.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Pentru a asigura condiţii uniforme 
pentru implementarea prezentei Directive
trebuie conferite Comisiei competenţe de 
executare în ceea ce priveşte procedura de 
elaborare şi transmitere a anunţurilor şi de 
transmitere şi publicare a datelor 
menţionate în anexele IV – VI şi 
modificarea pragurilor. Aceste 
competenţe trebuie exercitate în 
conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor şi principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competenţelor de 
executare de către Comisie. Este necesar să 

(43) Pentru a asigura condiţii uniforme de 
punere în aplicare a prezentei directive, 
trebuie conferite Comisiei competenţe de 
executare în ceea ce priveşte procedura de 
elaborare şi transmitere a anunţurilor şi de 
transmitere şi publicare a datelor 
menţionate în anexele IV – VI. Aceste 
competenţe ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor şi principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competenţelor 
de executare de către Comisie. Este necesar 
să se utilizeze procedura de consultare 
pentru adoptarea acestor acte de punere în 
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se utilizeze procedura de consultare pentru 
adoptarea actelor de punere în aplicare, 
care nu au niciun impact din punct de 
vedere financiar sau asupra naturii şi a 
sferei de aplicare a obligaţiilor care decurg 
din prezenta directivă. Dimpotrivă, aceste 
acte sunt de natură strict administrativă şi 
au scopul de a facilita aplicarea normelor 
stabilite de prezenta directivă.

aplicare, deoarece ele nu au niciun impact 
din punct de vedere financiar sau asupra 
naturii şi a sferei de aplicare a obligaţiilor 
care decurg din prezenta directivă. 
Dimpotrivă, aceste acte sunt de natură 
strict administrativă şi au scopul de a 
facilita aplicarea normelor stabilite de 
prezenta directivă.

Or. fr

Justificare

Alinierea considerentului la formularea standard privind actele de punere în aplicare. 
Eliminarea trimiterii la modificarea pragurilor, care nu face obiectul unor acte de punere în 
aplicare.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Secţiunea I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Definiţii şi domeniu de aplicare Definiţii, domeniu de aplicare, praguri şi 
metode de calculare a valorii unei 
concesiuni 

Or. fr

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă instituie norme 
aplicabile procedurilor de achiziţie 
utilizate de către autorităţile contractante 
şi de către entităţile contractante în 
legătură cu concesiunile a căror valoare 
este estimată ca fiind cel puţin egală cu 

(1) Prezenta directivă instituie norme în
materie de comenzi publice aplicabile 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
concesiune de lucrări sau de servicii, a 
căror valoare este estimată ca fiind cel 
puţin egală cu pragurile prevăzute la 
articolul 6, şi care sunt atribuite unor 
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pragurile prevăzute la articolul 5. operatori economici de către unul dintre 
următorii actori:

Or. fr

Justificare

Clarificarea domeniului de aplicare al directivei şi eliminarea vocabularului împrumutat de 
la achiziţiile publice (proceduri de atribuire, achiziţie de lucrări/servicii, bunuri). 

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică achiziţiilor 
de lucrări sau de servicii, inclusiv de 
bunuri care sunt accesorii obiectului unei 
concesiuni, de la operatori economici 
aleşi dintre una din categoriile 
următoare:

(a) autorităţi contractante, fie că lucrările 
sau serviciile, inclusiv bunurile aferente 
acestora, au scop public sau nu;

(a) autorităţi contractante;

(b) entităţi contractante, cu condiţia ca 
lucrările sau serviciile, inclusiv bunurile 
aferente acestora, să fie destinate 
exercitării uneia dintre activităţile 
menţionate în anexa III.

(b) entităţi contractante, cu condiţia ca 
lucrările sau serviciile să fie destinate 
exercitării uneia dintre activităţile 
menţionate în anexa III.

Or. fr

Justificare

Clarificarea domeniului de aplicare al directivei şi eliminarea vocabularului împrumutat de 
la achiziţiile publice (proceduri de atribuire, achiziţie de lucrări/servicii, bunuri). 
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Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Principiul de liberă administrare a 

autorităţilor publice
Prezenta directivă recunoaşte principiul 
de liberă administrare a autorităţilor şi 
entităţilor contractante, în conformitate 
cu legislaţia naţională în vigoare. Acestea 
din urmă sunt libere să decidă cu privire 
la modul de gestionare pe care îl 
consideră cel mai adecvat pentru a 
executa lucrările şi a furniza serviciile 
pentru care sunt responsabile, în 
conformitate cu regimul juridic şi 
modalităţile pe care le consideră a fi cele 
mai eficace.

Or. fr

Justificare

Reafirmarea principiului de liberă administrare a autorităţilor publice, care aleg în mod 
liber modul de gestionare a misiunilor a căror sarcină le revine (realizarea misiunilor de 
către acestea sau delegarea către o parte terţă). Directiva nu acordă prioritate unui mod de 
gestionare în special, ci prevede norme în cazul delegării către o parte terţă (concesiune).  

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „concesiuni” înseamnă concesiuni de
lucrări publice, concesiuni de lucrări sau 
concesiuni de servicii.

1. „concesiuni” înseamnă concesiuni de 
lucrări sau concesiuni de servicii;

Or. fr
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Justificare

Eliminarea distincţiei dintre concesiunea de lucrări şi concesiunea de lucrări publice, în 
funcţie de natura concedentului (entitate sau autoritate contractantă), deoarece aceasta nu 
conferă, în sine, valoare adăugată textului.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. (a) „concesiune de lucrări” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris, 
prin care una sau mai multe autorităţi sau 
entităţi contractante încredinţează 
executarea lucrărilor pentru care sunt 
responsabile unuia sau mai multor 
operatori economici, şi în care 
contraprestaţia pentru această delegare
este reprezentată fie exclusiv de dreptul de 
a exploata lucrările care fac obiectul 
contractului, fie de acest drept însoţit de o 
plată.

(b) „concesiune de servicii” înseamnă 
un contract cu titlu oneros încheiat în 
scris, prin care una sau mai multe 
autorităţi sau entităţi contractante 
încredinţează gestionarea unui serviciu 
pentru care sunt responsabile unuia sau 
mai multor operatori economici, şi în 
care contraprestaţia pentru această 
delegare este reprezentată fie exclusiv de
dreptul de a exploata serviciul care face 
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoţit de o plată.

Dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile implică transferul către 
concesionar al riscului economic 
semnificativ legat de exploatarea acestor 
lucrări sau servicii, definit ca fiind riscul 
de expunere la situaţiile neprevăzute 
care pot apărea pe piaţă. Se presupune 
că concesionarul îşi asumă riscul de 
exploatare semnificativ atunci când, în 
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condiţii normale de exploatare, nu i se 
garantează amortizarea investiţiilor 
efectuate sau a costurilor suportate 
pentru exploatarea lucrărilor sau a 
serviciilor care fac obiectul concesiunii.

Or. fr

Justificare

Clarificarea noţiunii de concesiune şi a specificităţii sale în raport cu contractul de achiziţii 
publice: transferul unei misiuni pentru care concedentul este responsabil către un operator 
economic terţ; transferarea riscului de la concedent către concesionar; transferarea către 
concesionar a unui drept de exploatare a lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul 
concesiunii; remunerarea concesionarului pe baza exploatării lucrărilor sau serviciilor. 
Clarificarea noţiunii de risc de exploatare ca risc economic legat de expunerea la situaţiile 
neprevăzute care pot apărea pe piaţă.

Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „operator economic” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică sau entitate 
publică sau grup de astfel de persoane 
şi/sau entităţi care oferă executarea de 
lucrări sau prestarea de servicii pe piaţă;

Or. fr

Justificare

Deplasarea definiţiei pentru a respecta o ordine mai logică. Iniţial, articolul 2 punctul 10 din 
propunerea Comisiei. 
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Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2b

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „candidat” înseamnă un operator 
economic care a solicitat o invitaţie de 
participare sau a fost invitat să participe 
la o procedură de atribuire a unei 
concesiuni;

Or. fr

Justificare

Deplasarea definiţiei pentru a respecta o ordine mai logică. Iniţial, articolul 2 punctul 8 din 
propunerea Comisiei. 

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2c

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. „ofertant” înseamnă un operator 
economic care a prezentat o ofertă;

Or. fr

Justificare

Deplasarea definiţiei pentru a respecta o ordine mai logică. Iniţial, articolul 2 punctul 11 din 
propunerea Comisiei. 

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. „concesionar” înseamnă un operator 



PE492.669v02-00 46/187 PR\908614RO.doc

RO

economic căruia i-a fost atribuită o 
concesiune;

Or. fr

Justificare

Deplasarea definiţiei pentru a respecta o ordine mai logică. Iniţial, articolul 2 punctul 9 din 
propunerea Comisiei. 

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2e. „concedent” însemnă o autoritate sau 
entitate contractantă care atribuie o 
concesiune unui operator economic;

Or. fr

Justificare

Introducerea noţiunii de „concedent”, care se referă la autorităţile şi entităţile contractante, 
atunci când acestea sunt menţionate împreună. Concedentul atribuie concesiunea 
concesionarului.

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2f. „documentele concesiunii” înseamnă 
toate documentele prezentate de 
concedent, la care acesta face trimitere 
pentru a descrie sau a defini elementele 
contractului de concesiune şi procedura 
de atribuire a contractului de concesiune;

Or. fr
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Justificare

Eliminarea vocabularului din domeniul„ contractelor de achiziţii publice” şi simplificarea şi 
deplasarea definiţiei pentru a respecta o ordine mai logică. Iniţial, articolul 2 punctul 13 din 
propunerea Comisiei. 

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „concesiune de lucrări” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
între unul sau mai mulţi operatori 
economici şi una sau mai multe entităţi 
contractante, care are ca obiect 
executarea de lucrări şi în care 
contraprestaţia pentru lucrări este 
reprezentată fie exclusiv de dreptul de a 
exploata lucrările care fac obiectul 
contractului, fie de acest drept însoţit de o 
plată;

eliminat

Or. fr

Justificare

Deplasarea şi modificarea definiţiei, a se vedea noul articol 2 punctul 2.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
între unul sau mai mulţi operatori 
economici şi una sau mai multe autorităţi 
contractante, care are ca obiect prestarea 
de servicii, altele decât cele menţionate la 
punctele 2 şi 4, în care contraprestaţia 
pentru serviciile care urmează să fie 

eliminat
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prestate este reprezentată fie exclusiv de 
dreptul de a exploata serviciile care fac 
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoţit de o plată.

Or. fr

Justificare

Deplasarea şi modificarea definiţiei, a se vedea noul articol 2 punctul 2.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „candidat” înseamnă un operator 
economic care a solicitat o invitaţie de 
participare sau a fost invitat să participe 
la o procedură de atribuire a unei 
concesiuni;

eliminat

Or. fr

Justificare

Deplasarea definiţiei, a se vedea noul articol 2 punctul 2b.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „concesionar” înseamnă un operator 
economic căruia i-a fost atribuită o 
concesiune.

eliminat

Or. fr

Justificare
Deplasarea definiţiei, a se vedea noul articol 2 punctul 2d.
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Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „operator economic” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică sau entitate 
publică sau grup de astfel de persoane 
şi/sau entităţi care oferă executarea de 
lucrări şi/sau o lucrare, bunuri sau 
servicii pe piaţă.

eliminat

Or. fr

Justificare

Deplasarea definiţiei, a se vedea noul articol 2 punctul 2a.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „ofertant” înseamnă un operator 
economic care a depus o ofertă;

eliminat

Or. fr

Justificare

Deplasarea definiţiei, a se vedea noul articol 2 punctul 2c.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „documentele concesiunii” înseamnă eliminat
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toate documentele prezentate de 
autoritatea contractantă sau de entitatea 
contractantă sau la care aceasta face 
trimitere pentru a descrie sau a determina 
elementele achiziţiei sau ale procedurii, 
inclusiv anunţul de participare, 
specificaţiile tehnice, condiţiile propuse 
ale contractului, formatele pentru 
prezentarea documentelor de către 
candidaţi şi ofertanţi, informaţiile privind 
obligaţiile general aplicabile şi orice alte 
documente adiţionale.

Or. fr

Justificare

Deplasarea şi modificarea definiţiei, a se vedea noul articol 2 punctul 2f.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „ciclu de viaţă” înseamnă toate 
stadiile consecutive şi/sau interconectate, 
inclusiv producţia, transportul, utilizarea 
şi întreţinerea, ale existenţei unui produs 
sau a unor lucrări sau servicii, de la 
achiziţia materiilor prime sau generarea 
resurselor până la eliminare, curăţarea 
amplasamentului şi finalizare;

eliminat

Or. fr

Justificare

Eliminarea trimiterii la calcularea costului ciclului de viaţă în raport cu eliminarea 
criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Într-adevăr, 
concedentul este liber să aleagă criteriile de atribuire pe care le consideră pertinente, 
respectând normele din prezenta directivă.
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Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. fr

Justificare

Includerea noţiunii de risc în definiţia concesiunii, pentru a o clarifica şi a o face mai lizibilă. 
Clarificarea noţiunii de risc de exploatare ca risc economic legat de expunerea la situaţiile 
neprevăzute care pot apărea pe piaţă.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul prezentei directive, „autorităţi 
contractante” sunt statul, autorităţile 
regionale sau locale, organismele de drept 

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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public, asociaţiile formate dintr-una sau 
mai multe astfel de organisme de drept 
public, altele decât cele care atribuie o 
concesiune având ca scop exercitarea unei 
activităţi menţionate în anexa III.

Or. fr

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Autorităţile regionale” includ toate 
autorităţile din unităţile administrative 
incluse în NUTS 1 şi 2, astfel cum sunt 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
1059/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. fr

Justificare
(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „Autorităţile locale” includ toate 
autorităţile din unităţile administrative 
incluse în NUTS 3 şi unităţile 
administrative mai mici, astfel cum sunt 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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1059/2003.

Or. fr

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „Organisme de drept public” înseamnă 
organismele care au toate caracteristicile 
următoare:

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. fr

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentei directive, „entităţi 
contractante” sunt următoarele:

(1) În sensul prezentei directive, „entităţi 
contractante” înseamnă entităţi care 
atribuie o concesiune în vederea 
exercitării uneia dintre activităţile vizate 
la anexa III, acestea fiind următoarele:

1. statul, autorităţile regionale sau locale, 
organismele de drept public şi asociaţiile 
formate dintr-una sau mai multe astfel de 
autorităţi sau dintr-unul sau mai multe 
organisme de drept public, astfel cum sunt 
definite la articolul 3 alineatele (2) - (4);

1. statul, autorităţile regionale sau locale, 
organismele de drept public şi asociaţiile 
formate dintr-una sau mai multe astfel de 
autorităţi sau dintr-unul sau mai multe 
organisme de drept public, astfel cum sunt 
definite la articolul 3 alineatele (2) - (4);

2. întreprinderile publice, astfel cum sunt 2. întreprinderile publice, astfel cum sunt 
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definite în prezentul articol la alineatul (2); definite în prezentul articol la alineatul (2);
3. entităţile care nu sunt autorităţi 
contractante sau întreprinderi publice, care 
funcţionează pe baza unor drepturi speciale 
sau exclusive acordate de o autoritate 
competentă a unui stat membru

3. entităţile care nu sunt autorităţi 
contractante sau întreprinderi publice, dar 
care funcţionează pe baza unor drepturi 
speciale sau exclusive acordate de o 
autoritate competentă a unui stat membru.

atunci când atribuie o concesiune având 
ca scop exercitarea uneia dintre 
activităţile menţionate în anexa III.

Or. fr

Justificare

Clarificarea alineatului pentru sporirea lizibilităţii.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „Drepturi speciale sau exclusive” 
înseamnă drepturi acordate de autoritatea 
competentă a unui stat membru, prin orice 
act cu putere de lege sau act administrativ 
al cărui efect este limitarea exercitării 
activităţilor definite în anexa III la una sau 
mai multe entităţi şi care afectează 
substanţial capacitatea altor entităţi de a 
desfăşura o astfel de activitate.

(3) „Drepturi speciale sau exclusive” 
înseamnă drepturi acordate de autoritatea 
competentă a unui stat membru, prin orice 
act cu putere de lege sau act administrativ 
al cărui efect este limitarea exercitării 
activităţilor definite în anexa III la una sau 
mai multe entităţi şi care afectează 
substanţial capacitatea altor entităţi de a 
desfăşura o astfel de activitate.

Drepturile acordate printr-o procedură în 
care s-a asigurat o publicitate adecvată şi 
în care acordarea drepturilor respective s-
a bazat pe criterii obiective nu constituie 
„drepturi speciale sau exclusive ” în 
sensul prezentei directive. O astfel de 
procedură include:
(a) proceduri de achiziţii publice cu 
invitaţie prealabilă la procedura 
competitivă de ofertare, prevăzute în 
Directiva [2004/18/CE sau 2004/17/CE] 
sau în prezenta directivă;
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(b) proceduri prevăzute de alte acte 
legislative ale Uniunii enumerate în 
anexa XI, prin care se asigură un nivel 
adecvat de transparenţă prealabilă pentru 
acordarea de autorizaţii pe baza unor 
criterii obiective.
Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 46 
pentru a modifica lista actelor legislative 
ale Uniunii stabilită în anexa XI dacă, în 
urma adoptării de noi acte legislative ale 
Uniunii sau a abrogării unor acte 
legislative ale Uniunii, se impune o astfel 
de modificare.

Or. fr

Justificare

Nu este necesar să se specifice prevederea legată de drepturile exclusive la articolul 4 
alineatul (3) primul paragraf. Aceasta este suficient de clară în redactarea sa iniţială.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Praguri

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puţin egală cu 5 000 000 EUR:
(a) concesiuni încheiate de entităţi 
contractante în vederea exercitării uneia 
dintre activităţile menţionate în anexa III;
(b) concesiuni încheiate de autorităţi 
contractante.
(2) Concesiunile de servicii a căror 
valoare este cel puţin egală cu 
2 500 000 EUR, dar mai mică de 
5 000 000 EUR, altele decât serviciile 
sociale sau alte servicii specifice, fac 
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obiectul obligaţiei de a publica un anunţ 
de atribuire a concesiunii, în conformitate 
cu articolele 27 şi 28.

Or. fr

Justificare

Simplificarea textului, deoarece concesiunile vizate sunt cele deja definite la articolul 1, şi 
includerea articolului 5 în articolul 6. Eliminarea pragului intermediar de 2,5-5 milioane 
EUR care implică obligaţia de a publica un anunţ de atribuire, pentru a simplifica directiva 
şi pentru a elimina orice sarcină birocratică suplimentară.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metode de calculare a valorii estimate a 
concesiunilor

Praguri şi metode de calculare a valorii 
estimate a concesiunilor

(-1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
concesiunilor a căror valoare este cel 
puţin egală cu 5 000 000 EUR.

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

(1) Calcularea valorii estimate a unei 
concesiuni se bazează pe cifra de afaceri a 
acesteia fără TVA, cumulată pe durata 
contractului estimat de concedent.

Estimarea este valabilă în momentul 
trimiterii anunţului de concesionare sau, 
în cazurile în care nu este necesar un 
astfel de anunţ, în momentul în care 
concedentul iniţiază procedura de 
atribuire a concesiunii. 
Atunci când valoarea este modificată în 
urma negocierilor de pe parcursul 
procedurii de atribuire, estimarea valabilă 
este cea invocată în momentul semnării 
contractului.

(2) Valoarea estimată a unei concesiuni se 
determină ca fiind valoarea unui ansamblu 
de lucrări sau de servicii, chiar dacă au 
fost achiziţionate prin contracte diferite, 

(2) Valoarea estimată a unei concesiuni se 
determină ca fiind valoarea unui ansamblu 
de lucrări şi/sau de servicii care fac parte 
dintr-un singur proiect de concesiune, 
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în cazul în care contractele fac parte dintr-
un singur proiect. Pot indica existenţa 
unui singur proiect planificarea şi 
proiectarea prealabilă de ansamblu,
efectuată de către autoritatea contractantă 
sau de entitatea contractantă, faptul că 
diferitele elemente achiziţionate
îndeplinesc o funcţie tehnică şi economică 
unică sau că sunt legate logic într-un alt 
mod.

inclusiv studiile. Caracterul unic al 
proiectului poate fi demonstrat în special 
prin existenţa unei planificări şi proiectări 
prealabile de ansamblu, realizate de către 
concedent, prin faptul că diferitele 
elemente ale proiectului îndeplinesc o 
funcţie tehnică şi economică unică sau prin 
faptul că sunt legate logic într-un alt mod.

În cazul în care prevede prime sau plăţi în 
beneficiul candidaţilor sau al ofertanţilor, 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă ţine seama de acestea la 
calcularea valorii estimate a concesiunii.
(3) Alegerea metodei de calculare a valorii 
estimate a unei concesiuni nu poate fi 
efectuată cu intenţia de a exclude 
concesiunea respectivă de la aplicarea 
prezentei directive. Un proiect de lucrări 
sau un ansamblu de servicii nu poate fi 
aşadar subdivizat dacă acest lucru are ca 
efect excluderea sa de sub incidenţa 
prezentei directive, cu excepţia cazurilor 
justificate de motive obiective.

(3) Estimarea valorii unei concesiuni nu 
poate fi efectuată cu intenţia de a exclude 
concesiunea respectivă de la aplicarea 
prezentei directive.

(3a) Valoarea estimată a concesiunii se 
calculează în conformitate cu o 
metodologie obiectivă, specificată în 
anunţul de concesionare.

(4) Estimarea trebuie să fie valabilă în 
momentul trimiterii anunţului de 
concesionare sau, în cazurile în care nu 
este prevăzut un asemenea anunţ, în 
momentul în care autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
iniţiază procedura de atribuire a 
concesiunii, în mod concret prin definirea 
caracteristicilor esenţiale ale concesiunii 
avute în vedere.
(5) În ceea ce priveşte concesiunile de 
lucrări publice şi concesiunile de lucrări, 
la calcularea valorii estimate se ţine cont 
atât de costul lucrărilor, cât şi de valoarea 
totală estimată a bunurilor şi a serviciilor 
care sunt puse la dispoziţia 
contractantului de către autorităţile 
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contractante sau de către entităţile 
contractante, cu condiţia ca acestea să fie 
necesare pentru executarea lucrărilor.
(6) În cazul în care o lucrare preconizată 
sau un proiect de achiziţie de servicii 
poate duce la atribuirea simultană a 
concesiunilor sub formă de loturi 
separate, se ţine seama de valoarea 
globală estimată a totalităţii respectivelor 
loturi.
(7) În cazul în care valoarea cumulată a 
loturilor este egală sau mai mare decât 
pragul prevăzut la articolul 5, prezenta 
directivă se aplică la atribuirea fiecărui 
lot.
(8) Autorităţile contractante sau entităţile 
contractante pot atribui concesiuni pentru 
loturi individuale fără a aplica 
procedurile de atribuire prevăzute în 
prezenta directivă, cu condiţia ca valoarea 
estimată, fără TVA, a lotului în cauză să 
fie mai mică de 1 milion EUR. Cu toate 
acestea, valoarea cumulată a loturilor 
astfel atribuite fără aplicarea prezentei 
directive nu trebuie să depăşească 20 % 
din valoarea cumulată a tuturor loturilor 
în care au fost împărţite lucrările propuse 
sau proiectul de achiziţii de servicii.
(9) Valoarea concesiunilor de servicii este 
valoarea totală estimată a serviciilor care 
urmează să fie prestate de concesionar pe 
întreaga durată a concesiunii, 
determinată în conformitate cu o 
metodologie obiectivă, specificată în 
anunţul de concesionare sau în 
documentele concesiunii.
Baza de calcul al valorii estimate a 
concesiunii este, după caz, următoarea:
(a) pentru servicii de asigurări: prima 
plătibilă şi celelalte metode de 
remunerare;
(b) pentru servicii bancare şi alte servicii 
financiare: onorarii, comisioane, dobânzi 
şi alte metode de remunerare;
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(c) pentru servicii de proiectare: onorarii, 
comisioane plătibile şi alte metode de 
remunerare.
(10) Valoarea concesiunilor include atât 
venitul care se estimează că va fi încasat 
de la părţi terţe, cât şi sumele care 
urmează a fi plătite de autoritatea 
contractantă sau de entitatea 
contractantă.

Or. fr

Justificare

Reformularea articolului 6 şi includerea articolului 5 pentru a clarifica directiva. Normele 
propuse sunt prea complexe, ambigue şi generează o distincţie nejustificată între concesiunile 
de lucrări şi concesiunile de servicii. Propunerea constă în adoptarea unei metode de calcul 
simple şi uniforme, oricare ar fi obiectul concesiunii, deoarece aceleaşi norme se aplică în 
cazul concesiunilor de lucrări şi al concesiunilor de servicii şi deoarece natura mixtă a 
majorităţii contractelor (lucrări şi servicii) ar face dificilă stabilirea pragului aplicabil.

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Principii generale

Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante îi tratează pe operatorii 
economici în mod egal şi acţionează într-o 
manieră transparentă şi proporţională. 
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 concurenţei.

Or. fr

Justificare

Menţinerea şi includerea acestui articol în partea dedicată normelor privind procedura de 
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atribuire [noul articol -26 (a)].

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic care 
este el însuşi entitate contractantă sau o 
asociaţie de asemenea entităţi, pe baza 
unui drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ sau 
administrativ naţional, aplicabil şi 
publicat, şi care i-a fost atribuit în 
conformitate cu Tratatul şi cu legislaţia 
sectorială a Uniunii privind administrarea 
infrastructurilor de reţea legate de 
activităţile stabilite în anexa III.

(1) Prezenta directivă nu se aplică nici în 
cazul concesiunilor de servicii privind 
gestionarea infrastructurilor de reţea, 
legate de activităţile menţionate la anexa 
III, nici concesiunilor de servicii privind o 
activitate menţionată la anexa III şi care, 
în momentul intrării în vigoare a 
prezentei directive, face obiectul unui tarif 
reglementat la nivel naţional, prevăzut 
prin acte cu putere de lege, atunci când 
concesiunile sunt atribuite de un 
concedent unui operator economic pe baza
unui drept exclusiv de care acesta din 
urmă beneficiază în temeiul unor acte cu 
putere de lege sau a unor acte 
administrative naţionale, aplicabile şi 
publicate, şi care i-a fost atribuit în 
conformitate cu tratatul şi cu legislaţia 
sectorială a Uniunii.

Prin derogare de la primul paragraf, dacă 
legislaţia sectorială menţionată în 
respectivul paragraf nu prevede obligaţii 
de transparenţă specifice sectorului, se 
aplică cerinţele de la articolul 27 
alineatele (1) şi (3).

Or. fr

Justificare

Prelungirea excluderii prevăzute pentru concesiunile de servicii atribuite pe baza unui drept 
exclusiv şi care se referă la o activitate cu un tarif reglementat la nivel naţional (în afară de 
activităţile legate de gestionarea infrastructurilor de reţea pentru activităţile menţionate în 
anexa III). Justificarea constă în faptul că tariful este reglementat de stat, acest lucru 
implicând absenţa alegerii operatorului economic de către concedent şi a recurgerii la o 
procedură concurenţială. Această prevedere nu priveşte decât activităţile cu tarif reglementat 
care există la momentul intrării în vigoare a directivei.
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Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la prezentul articol 
alineatul (1), dacă legislaţia sectorială 
menţionată în prezentul articol 
alineatul (1) nu prevede obligaţii de 
transparenţă specifice sectorului, se 
aplică cerinţele de la articolul 27 
alineatele (1) şi (3).

eliminat

Or. fr

Justificare

Includerea acestui alineat în articolul 8 alineatul (1).

Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu se aplică în 
cazul concesiunilor de servicii atribuite în 
domeniul serviciilor de transport aerian, 
bazate pe acordarea unei licenţe de 
exploatare în sensul Regulamentului (CE) 
nr. 1008/2008 al Parlamentului European 
şi al Consiliului1, sau care privesc servicii 
publice de transport de călători în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului2. 
___________________________
1 JO L 293, 31.10.2008, p. 3.
2 JO L 315, 3.12.2007, p. 1.

Or. fr
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Justificare

Acest nou alineat provine din articolul 8 alineatul (5) literele (f) şi (g) din propunerea 
Comisiei.

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Prezenta directivă nu se aplică 
concesiunilor pe care concedentul este 
obligat să le atribuie sau să le organizeze în 
conformitate cu procedurile de atribuire a 
contractelor de concesiune prevăzute de:

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

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

(b) un acord internaţional încheiat referitor 
la staţionarea trupelor şi privind 
întreprinderile unui stat membru sau ale 
unei ţări terţe;

(b) un acord internaţional încheiat referitor 
la staţionarea trupelor şi privind 
întreprinderile unui stat membru sau ale 
unei ţări terţe;

(c) procedura specifică a unei organizaţii 
internaţionale.

(c) procedura specifică a unei organizaţii 
internaţionale.

(d) dacă concesiunile sunt finanţate în 
totalitate de o organizaţie internaţională sau 
de o instituţie financiară internaţională.

(d) dacă concesiunile sunt finanţate în 
totalitate de o organizaţie internaţională sau 
de o instituţie financiară internaţională.

Toate acordurile menţionate la primul 
paragraf litera (a) sunt comunicate 
Comisiei, care poate consulta Comitetul 
consultativ pentru contractele de achiziţii 
publice prevăzut la articolul 48.
În sensul primului paragraf punctul (d), 
dacă o concesiune este cofinanţată într-o 
măsură semnificativă de o organizaţie 
internaţională sau de o instituţie 
financiară internaţională, părţile decid 
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asupra procedurilor aplicabile pentru 
atribuirea concesiunii, care vor fi 
conforme cu prevederile Tratatului 
privind funcţionarea Uniunii Europene.

Or. fr

Justificare

Simplificarea dispoziţiilor din directivă care nu sunt esenţiale.

Amendamentul 73

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) achiziţia, închirierea sau oferirea spre 
închiriere, prin orice mijloace financiare, 
de terenuri, clădiri existente sau alte bunuri 
imobile sau care privesc drepturi asupra 
acestor bunuri; 

Or. fr

Justificare

Din câte ştie raportorul, concesiunea de servicii financiare nu există. Oferirea spre închiriere 
este o opţiune care nu este prevăzută iniţial în directiva care trebuie luată în considerare 
(legătura cu considerentul 6).

Amendamentul 74

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziţia, dezvoltarea, producţia sau (b) achiziţia, dezvoltarea, producţia sau 
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coproducţia de programe destinate 
radiodifuziunii, definite ca reprezentând
transmisia şi difuzarea prin intermediul 
oricărei reţele electronice, care sunt 
atribuite de către organismele de 
radiodifuziune, şi nici în cazul 
contractelor privind timpul de emisie care 
le sunt atribuite organismelor de 
radiodifuziune;

coproducţia de programe şi servicii 
pregătitoare conexe destinate serviciilor 
mass-media, atribuite de organisme de 
radiodifuziune, şi nici în cazul 
concesiunilor privind timpul de difuzare 
atribuite unor organisme de 
radiodifuziune, serviciile mass-mediei 
fiind definite ca incluzând orice 
transmisie şi difuzare care utilizează orice 
formă de reţea electronică;

Or. fr

Justificare

Formularea acestui alineat ia în considerare evoluţiile tehnologice din domeniul mass-media.

Amendamentul 75

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activităţi de joc care implică un risc 
financiar prin plasarea unei sume de bani 
în jocuri de noroc (loterii, pariuri), 
desfăşurate de un organism unic care 
dispune de drepturi exclusive acordate de 
unul sau mai multe state membre, în 
temeiul unor acte cu putere de lege sau a 
unor acte administrative aplicabile şi 
publicate, şi conferite în conformitate cu 
tratatele;

Or. fr

Justificare

Excluderea activităţilor de joc cu anumite condiţii (în cazul activităţilor exercitate de un 
organism unic care dispune de drepturi exclusive care i-au fost acordate de autorităţile 
naţionale competente în sectorul loteriilor şi pariurilor). Această excludere este justificată 
deoarece statele membre trebuie să poată avea în continuare posibilitatea de a controla 
această activitate din perspectiva obiectivelor de interes general (lupta împotriva jocurilor 
ilegale, frauda şi spălarea de bani, combaterea dependenţei); prin urmare, este nevoie de 
supleţe în capacitatea lor de acţiune.
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Amendamentul 76

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Simplificarea directivei care copie elemente din directivele privind contractele de achiziţii 
publice. Din câte ştie raportorul, nu există concesiuni pentru astfel de servicii.

Amendamentul 77

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) contracte de muncă; eliminat

Or. fr

Justificare

Simplificarea directivei care copie elemente din directivele privind contractele de achiziţii 
publice. Din câte ştie raportorul, nu există concesiuni pentru astfel de servicii.
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Amendamentul 78

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) servicii de transport aerian care au la 
bază acordarea unei licenţe de operare în 
sensul Regulamentului (CE) nr. 
1008/2008 al Parlamentului European şi 
al Consiliului;

eliminat

Or. fr

Justificare

Reorganizarea articolului 8 din directivă, cu trimitere la excluderile sectoriale care rezultă 
din textele europene [alineatul 2a (nou)]. 

Amendamentul 79

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Reorganizarea articolului 8 din directivă, cu trimitere la excluderile sectoriale care rezultă 
din textele europene [alineatul 2a (nou)]. Aplicarea definiţiei concesiunii de servicii în cazul 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 este garantată de articolul 50 din prezenta directivă.
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Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de radiodifuziune menţionate la 
litera (b) de la primul paragraf includ 
transmisia şi difuzarea prin intermediul 
oricărei reţele electronice.

eliminat

Or. fr

Justificare

Prezentul alineat a fost inclus în articolul 8 alineatul (5) litera (b).

Amendamentul 81

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă nu se aplică în 
cazul concesiunilor atribuite de entităţi 
contractante în alte scopuri decât pentru 
desfăşurarea activităţilor lor, astfel cum 
sunt definite în anexa III, sau pentru 
desfăşurarea unor asemenea activităţi 
într-o ţară terţă, în condiţii care nu 
implică utilizarea fizică a unei reţele sau 
zone geografice de pe teritoriul Uniunii. 

Or. fr

Justificare

Reorganizarea şi simplificarea directivei [includerea articolului 10 alineatul (1) în articolul 8 
alineatul (5a) (nou)].
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Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică 
concesiunilor având ca scop principal să le 
permită autorităţilor contractante să pună la 
dispoziţie sau să exploateze reţelele 
publice de comunicaţii sau să furnizeze 
publicului unul sau mai multe servicii de 
comunicaţii electronice.

Prezenta directivă nu se aplică 
concesiunilor având ca scop principal să le 
permită autorităţilor contractante să pună la 
dispoziţie sau să exploateze reţelele de 
comunicaţii publice, în sensul articolului 
2 litera (d) din Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind cadrul de 
reglementare comun pentru serviciile şi 
reţelele de comunicaţii electronice1, sau să 
furnizeze publicului unul sau mai multe 
servicii de comunicaţii electronice, în 
sensul articolului 2 litera (c) din directiva 
menţionată.
_________________________
1 JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

Or. fr

Justificare

Simplificarea directivei prin înlocuirea definiţiilor cu trimiterea corespunzătoare la nivel 
legislativ (Directiva 2002/21/CE).

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului articol: eliminat
(a) „reţea publică de comunicaţii” 
înseamnă o reţea de comunicaţii 
electronice utilizată în întregime sau în 
principal pentru prestarea de servicii de 
comunicaţii electronice puse la dispoziţia 
publicului, care facilitează transferul de 
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informaţii între punctele terminus ale 
reţelei;
(b) „reţea de comunicaţii electronice”  
înseamnă sisteme de transmisie şi, după 
caz, echipamente de comutare sau de 
rutare şi alte resurse, inclusiv elemente de 
reţea care nu sunt active, care permit 
transmiterea semnalelor prin cablu, unde 
radio, prin mijloace optice sau prin alte 
mijloace electromagnetice, inclusiv reţele 
de satelit, reţele terestre fixe (cu comutare 
de circuite şi de pachete, inclusiv internet) 
şi mobile, sisteme de cabluri electrice, în 
măsura în care sunt folosite în scopul 
transmiterii de semnale, reţele utilizate 
pentru difuzarea programelor de radio şi 
de televiziune şi reţele de televiziune prin 
cablu, indiferent de tipul de informaţii 
transmise;
(c) un „punct terminus al reţelei” 
(network termination point - NTP) 
înseamnă punctul fizic în care un abonat 
obţine accesul la o reţea publică de 
comunicaţii; în cazul reţelelor care 
presupun comutare sau rutare, NTP este 
identificat printr-o adresă specifică de 
reţea, care poate fi legată de un număr 
sau de un nume de abonat;
(d) „servicii de comunicaţii electronice” 
înseamnă servicii prestate în mod normal 
în schimbul unei remuneraţii care constă 
integral sau în principal din transmiterea 
de semnale prin reţele de comunicaţii 
electronice, inclusiv servicii de 
telecomunicaţii şi servicii de transmisie în 
reţelele utilizate pentru radiodifuziune, 
fiind exclusă însă prestarea de servicii sau 
exercitarea controlului editorial asupra 
conţinutului transmis prin utilizarea de 
reţele şi servicii de comunicaţii 
electronice; nu includ serviciile societăţii 
informaţionale, astfel cum sunt definite la 
articolul 1 din Directiva 98/34/CE, care 
nu constau integral sau în principal în 
transmiterea de semnale prin reţele de 
comunicaţii electronice.
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Or. fr

Justificare

Simplificarea directivei prin înlocuirea definiţiilor cu trimiterea corespunzătoare la nivel 
legislativ (Directiva 2002/21/CE).

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Excluderi aplicabile concesiunilor 
atribuite de entităţi contractante

(1) Prezenta directivă nu se aplică în 
cazul concesiunilor atribuite de entităţi 
contractante în alte scopuri decât pentru 
desfăşurarea activităţilor lor, astfel cum 
sunt definite în anexa III, sau pentru 
desfăşurarea unor asemenea activităţi 
într-o ţară terţă, în condiţii care nu 
implică utilizarea fizică a unei reţele sau 
zone geografice de pe teritoriul Uniunii.
(2) Entităţile contractante notifică 
Comisiei sau organismului naţional de 
supraveghere, la cerere, orice activităţi pe 
care le consideră excluse. Comisia poate 
publica periodic în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, în scop informativ, 
liste ale categoriilor de activităţi pe care le 
consideră excluse. În acest sens, Comisia 
respectă orice aspect comercial sensibil pe 
care entităţile contractante îl pot aduce la 
cunoştinţă cu ocazia transmiterii 
informaţiilor.

Or. fr

Justificare

Reintegrarea prevederilor articolului 10 alineatul (1) în articolul 8, referitor la excluderile 
aplicabile concesiunilor atribuite de autorităţile contractante şi de entităţile contractante, în 
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vederea clarificării şi simplificării textului. Reintegrarea prevederilor articolului 10 alineatul 
(2) în articolul 13, referitor la notificarea de informaţii de către entităţile contractante, în 
vederea clarificării şi simplificării textului.

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Fără a aduce atingere articolului 15 
şi sub rezerva îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute la alineatele (1) şi (4), prezenta 
directivă nu se aplică următoarelor 
concesiuni:

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

(b) concesiuni atribuite de către o asociaţie 
în participaţiune, formată exclusiv dintr-o 
serie de entităţi contractante în scopul 
desfăşurării activităţilor d e s c r i s e  în 
anexa III, unei întreprinderi care este 
afiliată la una dintre aceste entităţi 
contractante.

Or. fr

Justificare

Reorganizarea şi clarificarea întregului articol pentru a indica în mod clar: 1) obiectul 
articolului (excluderea anumitor concesiuni); 2) definiţia întreprinderii afiliate [separată 
anterior în două alineate - articolul 11 alineatele (1) şi (2), legătura dintre acestea nefiind 
clară] şi 3) condiţiile care se aplică acestor excluderi.

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatele 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului articol, (1) În sensul prezentului articol, 
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„întreprindere afiliată” înseamnă orice 
întreprindere ale cărei situaţii anuale sunt 
consolidate cu cele ale entităţii contractante 
în conformitate cu cerinţele celei de-a 
şaptea Directive 89/349/CEE.

„întreprindere afiliată” înseamnă:

(a) orice întreprindere ale cărei situaţii 
anuale sunt consolidate cu cele ale entităţii 
contractante în conformitate cu cerinţele 
celei de-a şaptea Directive 89/349/CEE sau

(2) În cazul entităţilor care nu fac 
obiectul prezentei directive, „întreprindere 
afiliată” înseamnă orice întreprindere 
care:

(b) orice întreprindere care îndeplineşte 
una dintre următoarele condiţii:

(a) poate fi supusă, direct sau indirect, unei 
influenţe dominante exercitate de entitatea 
contractantă, în sensul articolului 4 al 
doilea alineat din prezenta directivă;

(i) o întreprindere care poate fi supusă, 
direct sau indirect, unei influenţe 
dominante exercitate de entitatea 
contractantă;

(b) poate exercita o influenţă dominantă 
asupra entităţii contractante;

(ii) o întreprindere care poate exercita o 
influenţă dominantă asupra entităţii 
contractante; 

(c) împreună cu entitatea contractantă, este 
supusă influenţei dominante a unei alte 
întreprinderi în virtutea dreptului de 
proprietate, a unei participări financiare sau 
a regulilor care îi reglementează 
activitatea.

(iii) o întreprindere care, la fel ca şi
entitatea contractantă, este supusă 
influenţei dominante a unei alte 
întreprinderi în virtutea dreptului de 
proprietate, a unei participări financiare sau 
a regulilor care îi reglementează 
activitatea, 
noţiunea de influenţă dominantă fiind 
definită la articolul 4 alineatul (2) al 
doilea paragraf. 

Or. fr

Justificare

Reorganizarea şi clarificarea întregului articol pentru a indica în mod clar: 1) obiectul 
articolului (excluderea anumitor concesiuni); 2) definiţia întreprinderii afiliate [separată 
anterior în două alineate - articolul 11 alineatele (1) şi (2), legătura dintre acestea nefiind 
clară] şi 3) condiţiile care se aplică acestor excluderi. Eliminarea şi deplasarea trimiterii „în 
sensul articolului 4 al doilea alineat din prezenta directivă” clarifică la ce anume se referă 
această trimitere (influenţa dominantă, şi nu entitatea contractantă).
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Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere articolului 15 şi 
sub rezerva îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute la alineatul (4), prezenta 
directivă nu se aplică următoarelor 
concesiuni:

eliminat

(a) concesiuni atribuite de către o entitate 
contractantă unei întreprinderi afiliate;
(b) concesiuni atribuite de către o 
asociere în participaţie, formată exclusiv 
dintr-o serie de entităţi contractante în 
scopul desfăşurării activităţilor descrise în 
anexa III, unei întreprinderi care este 
afiliată cu una dintre aceste entităţi 
contractante.

Or. fr

Justificare

Reorganizarea şi clarificarea întregului articol pentru a indica în mod clar: 1) obiectul 
articolului (excluderea anumitor concesiuni); 2) definiţia întreprinderii afiliate [separată 
anterior în două alineate - articolul 1 alineatele (1) şi (2), legătura dintre acestea nefiind 
clară]; şi 3) condiţiile care se aplică acestor excluderi.

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatul (3) se aplică: (4) Alineatul (-1) se aplică:
(a) concesiunilor de servicii, cu condiţia ca 
cel puţin 80 % din cifra medie de afaceri 
totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare serviciilor în general, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
servicii întreprinderilor cu care este 

(a) concesiunilor de servicii, cu condiţia ca 
cel puţin 80 % din cifra medie de afaceri 
totală a întreprinderii afiliate, ţinând 
seama de ansamblul serviciilor furnizate 
de această întreprindere în general, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
servicii către entitatea contractantă la 
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afiliată; care este afiliată sau entitatea 
contractantă care este, ea însăşi, supusă 
influenţei dominante a unei alte 
întreprinderi la care întreprinderea 
concesionară este afiliată;

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

(b) concesiunilor de lucrări, cu condiţia ca 
cel puţin 80 % din cifra medie de afaceri 
totală a întreprinderii afiliate, ţinând 
seama de ansamblul lucrărilor furnizate 
de această întreprindere în general, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
lucrări către entitatea contractantă la care 
este afiliată sau entitatea contractantă 
care este, ea însăşi, supusă influenţei 
dominante a unei alte întreprinderi la 
care întreprinderea concesionară este 
afiliată;

Or. fr

Justificare

Clarificare necesară referitoare la excluderile privind întreprinderile afiliate. Calcularea a 
80% din cifra de afaceri trebuie să ţină seama de totalitatea serviciilor furnizate de 
întreprinderea afiliată (servicii realizate pentru entitatea contractantă + alte servicii). 
Legătura necesară între procentul de 80% din cifra de afaceri a întreprinderii afiliate şi 
entitatea contractantă care a atribuit concesiunea întreprinderii afiliate, indiferent dacă 
entitatea contractantă este efectiv afiliată sau este supusă influenţei dominante a unei alte 
întreprinderi la care întreprinderea afiliată este afiliată.

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă, din cauza datei la care o 
întreprindere afiliată a fost creată sau şi-a 
început activitatea, cifra de afaceri nu este 
disponibilă pentru ultimii trei ani, este 
suficient ca întreprinderea să demonstreze 
că cifra de afaceri menţionată la alineatul 
(4) literele (a) sau (b) este verosimilă, în 
special cu ajutorul previziunilor de 

eliminat
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afaceri.

Or. fr

Justificare

Prevedere eliminată deoarece poate duce la abuzuri.

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Prevedere eliminată pentru a clarifica şi simplifica articolul.

Amendamentul 91

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Entităţile contractante notifică 
Comisiei sau autorităţii naţionale 
competente, la cerere, orice activitate pe 
care o consideră exclusă în temeiul 
articolului (8) alineatul (5a). Comisia 
poate publica periodic în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, în scop informativ, 
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liste ale categoriilor de activităţi pe care le 
consideră excluse. În acest sens, Comisia 
respectă orice aspect comercial sensibil pe 
care entităţile contractante îl pot aduce la 
cunoştinţă cu ocazia transmiterii 
informaţiilor.

Or. fr

Justificare

Reorganizarea şi simplificarea directivei, reunind în acest articol toate prevederile 
referitoare la notificarea de informaţii de către entităţile contractante în cadrul excluderilor 
prevăzute de directivă [menţinerea articolului 13 existent şi adăugarea articolului 10 
alineatul (2)].

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entităţile contractante notifică Comisiei 
sau organismului naţional de 
supraveghere, la cerere, următoarele 
informaţii privind aplicarea articolului 11 
alineatele (2) şi (3) şi a articolului 12:

(2) Entităţile contractante notifică Comisiei 
sau autorităţii naţionale competente, la 
cerere, următoarele informaţii privind 
aplicarea articolului 11 alineatul (-1), a 
articolului 11 alineatul (1) litera (b) şi a 
articolului 12:

(a) denumirile întreprinderilor sau ale 
asocierilor în participaţie în cauză,

(a) denumirile întreprinderilor sau ale 
asocierilor în participaţie în cauză,

(b) natura şi valoarea concesiunilor 
implicate,

(b) natura şi valoarea concesiunilor 
implicate,

(c) elementele de probă considerate 
necesare de către Comisie sau de către 
organismul naţional de supraveghere
pentru a demonstra că relaţia dintre 
întreprinderea sau asocierea în participaţie 
căreia i se atribuie concesiunile şi entitatea 
contractantă respectă cerinţele prevăzute la 
articolul 11 sau 12.

(c) elementele de probă considerate 
necesare de către Comisie sau de către 
autoritatea naţională competentă pentru a 
demonstra că relaţia dintre întreprinderea 
sau asocierea în participaţie căreia i se 
atribuie concesiunile şi entitatea 
contractantă respectă cerinţele prevăzute la 
articolul 11 sau 12.

Or. fr
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Justificare

Reorganizarea şi simplificarea directivei, reunind în acest articol toate prevederile 
referitoare la notificarea de informaţii de către entităţile contractante în cadrul excluderilor 
prevăzute de directivă [menţinerea articolului 13 existent şi adăugarea articolului 10 
alineatul (2)].

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică în cazul
concesiunilor atribuite de entităţile 
contractante dacă, în statul membru în 
care sunt executate aceste concesiuni,
activitatea este expusă direct concurenţei în 
conformitate cu articolele 27 şi 28 ale 
Directivei [care înlocuieşte Directiva 
2004/17/CE].

Concesiunile atribuite de entităţile 
contractante şi exploatate într-un stat 
membru în care activitatea este expusă 
direct concurenţei în conformitate cu 
articolele 27 şi 28 din directiva [care 
înlocuieşte Directiva 2004/17/CE] nu sunt 
considerate concesiuni în sensul prezentei 
directive.

Or. fr

Justificare

Clarificarea articolului. Formularea iniţială pare să sugereze că, în cazul în care există o 
concurenţă deplină în sectoarele speciale, directiva nu se aplică concesiunilor în cauză. În 
realitate, nu mai este vorba de concesiuni, ci de contracte prin care o autoritate publică, o 
întreprindere publică sau privată care dispune de drepturi exclusive sau speciale, se 
comportă ca orice alt actor economic de pe piaţă.

Amendamentul 94

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) respectiva autoritate sau entitate 
exercită asupra persoanei juridice în cauză 
un control asemănător celui pe care îl 
exercită asupra propriilor servicii, adică 
exercită o influenţă decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât şi asupra 
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deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate. Pentru a stabili 
existenţa unui astfel de control, vor putea, 
de asemenea, fi luaţi în considerare 
factori precum gradul de reprezentare în 
organele administrative, de conducere sau 
de supraveghere, dispoziţiile referitoare la 
această reprezentare în actul constitutiv 
sau participarea la capitalul social;

Or. fr

Justificare

Clarificarea criteriilor care definesc caracterul „in-house”(intern) şi care justifică 
excluderea unor astfel de contracte din domeniul de aplicare al directivei. Termenul de 
„control asemănător” aparţine jurisprudenţei CJUE şi întăreşte criteriul de control exercitat 
de concedent asupra autorităţii controlate. Noţiunea de „control asemănător” este 
specificată şi de unele elemente preluate din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 (transportul 
public de călători) pentru a facilita identificarea sa. 

Amendamentul 95

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Clarificarea criteriilor care definesc caracterul „in-house” (intern): sintagma „90% din 
activităţi” clarifică unul dintre termenii din jurisprudenţă („cea mai mare parte a 
activităţilor”) şi îl lasă pe celălalt neclar, de unde propunerea de a introduce „90 % din cifra 
(…) de afaceri”.



PR\908614RO.doc 79/187 PE492.669v02-00

RO

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Clarificarea criteriilor care definesc caracterul „in-house”(intern) şi care justifică 
excluderea unor astfel de contracte din domeniul de aplicare al directivei. Sintagma „control 
similar” este înlocuită cu „control asemănător” şi este inclusă în articolul 15 alineatul (1) 
litera (a).

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Adăugarea trimiterii la entitatea contractantă care a fost uitată pe parcursul textului (in-
house inversat)

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) O autoritate contractantă sau o entitate 
contractantă, în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 1, care nu exercită 
asupra unei persoane juridice controlul în 
sensul alineatului (1) litera (a) din 
prezentul articol, poate să atribuie un 
contract, fără a aplica dispoziţiile prezentei 
directive, unei persoane juridice pe care o 
controlează în comun cu alte autorităţi sau 
entităţi contractante, în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul (1), dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:

Or. fr

Justificare

Clarificarea criteriilor care definesc caracterul „in-house”(intern) comun şi care justifică 
excluderea unor astfel de contracte din domeniul de aplicare al directivei. 

Amendamentul 99

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autorităţile sau entităţile contractante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful

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

exercită asupra persoanei juridice un 
control asemănător cu cel pe care îl 
exercită asupra propriilor servicii, adică 
exercită o influenţă decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât şi asupra 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate. Pentru a stabili 
existenţa unui astfel de control, pot, de 
asemenea, fi luaţi în considerare factori 
precum gradul de reprezentare în 
organele administrative, de conducere sau 
de supraveghere, dispoziţiile referitoare la 
această reprezentare în actul constitutiv 
sau participarea la capitalul social;

Or. fr

Justificare

Clarificarea criteriilor care definesc caracterul „in-house” (intern) comun şi care justifică 
excluderea unor astfel de contracte din domeniul de aplicare al directivei. Termenul de 
„control asemănător” aparţine jurisprudenţei CJUE şi întăreşte criteriul de control exercitat 
de concedent asupra autorităţii controlate. Noţiunea de „control asemănător” este 
specificată şi de unele elemente preluate din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 (transportul 
public de călători) pentru a facilita identificarea sa. 

Amendamentul 100

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puţin 90 % din activităţile persoanei 
juridice respective se realizează pentru 
autorităţile sau entităţile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul 
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeaşi autoritate sau 
entitate contractantă;

(b) cel puţin 90 % din cifra medie totală de 
afaceri a persoanei juridice respective se 
realizează pentru autorităţile sau entităţile 
contractante care o controlează, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) punctul 1, sau 
pentru alte persoane juridice controlate de 
aceeaşi autoritate sau entitate contractantă; 

Or. fr

Justificare

Clarificarea criteriilor care definesc caracterul „in-house”(intern) comun şi care justifică



PE492.669v02-00 82/187 PR\908614RO.doc

RO

excluderea unor astfel de contracte din domeniul de aplicare al directivei. Sintagma „90% 
din activităţi” clarifică unul dintre termenii din jurisprudenţă („cea mai mare parte a 
activităţilor”) şi îl lasă pe celălalt neclar, de unde propunerea de a introduce „90 % din cifra 
(…) de afaceri”.

Amendamentul 101

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) persoana juridică controlată nu obţine 
alte câştiguri decât rambursarea costurilor 
efective din contractele de achiziţii publice
cu autorităţile contractante.

(d) persoana juridică controlată nu obţine 
alte câştiguri decât rambursarea costurilor 
efective din concesiunile atribuite de
autorităţile sau entităţile contractante în 
sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 
1.

Or. fr

Justificare

Asigurarea coerenţei vocabularului cu restul directivei şi adăugarea unei trimiteri la 
entităţile contractante care au fost uitate în propunerea Comisiei. 

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Un acord încheiat între două sau mai 
multe autorităţi sau entităţi contractante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 1, 
nu este considerat concesiune dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

Or. fr
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Justificare

Eliminarea trimiterii la definiţia concesiunii, considerată inutilă; definiţia de la articolul 2 se 
aplică de fiecare dată când termenul de „concesiune” este utilizat în text.

Amendamentul 103

Propunere de directivă
Articolul 15 –alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordul stabileşte o cooperare veritabilă 
între autorităţile sau entităţile contractante 
participante, care vizează desfăşurarea în 
comun a sarcinilor lor de serviciu public şi 
care implică drepturi şi obligaţii reciproce 
ale părţilor;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 104

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu se aplică unui 
acord încheiat între mai multe autorităţi 
sau entităţi contractante, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) punctul 1, sau 
unor grupuri alcătuite din autorităţi sau 
entităţi contractante, în sensul articolului 
4 alineatul (1) punctul 1, care prevede, în 
cadrul organizării interne a statelor 
membre, un transfer de competenţe între 
părţi în vederea îndeplinirii unei misiuni 
de serviciu public.
Nu există participare privată la capitalul 
niciuneia dintre autorităţile sau entităţile 
contractante.

Or. fr
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Justificare

Excluderea explicită a cooperării orizontale [articolul 15 alineatul (4)] suscită îndoieli în 
ceea ce priveşte statutul transferului de competenţe între autorităţile publice („asociaţii 
intercomunale” în dreptul francez) care, în ceea ce îl priveşte, nu face obiectul unei excluderi 
explicite. Prin urmare, este propus un nou alineat pentru a exclude transferul de competenţe 
între autorităţi publice din domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 105

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 106

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata concesiunii trebuie limitată la 
timpul estimat necesar astfel încât 
concesionarul să îşi recupereze investiţiile 
efectuate pentru exploatarea lucrărilor 
sau a serviciilor şi să obţină o rentabilitate 
rezonabilă a capitalului investit.

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

Atunci când investiţiile sunt suportate de 
către concesionar, durata concesiunii ţine 
seama de natura şi de valoarea 
investiţiilor şi nu poate, în acest caz, să 
depăşească durata normală de amortizare.
Atunci când nu există nicio investiţie 
suportată de concesionar, durata 
concesiunii ţine seama de timpul 
considerat necesar pentru a atinge 
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obiectivele fixate de contract, în special în 
ceea ce priveşte performanţa serviciului în 
cauză.
(2) Perioada normală de amortizare 
corespunde cu durata necesară în mod 
normal pentru ca concesionarul să îşi 
acopere cheltuielile de exploatare şi de 
investiţie şi să asigure rambursarea 
capitalului investit.

Or. fr

Justificare

Articolul a fost modificat pentru a sublinia faptul că concesiunea este limitată în timp. În 
plus, definiţia iniţială nu ţinea seama decât de „investiţiile efectuate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor”, excluzând astfel atât investiţiile iniţiale, cât şi concesiunile fără 
investiţii materiale ce pot fi amortizate (motiv pentru care s-au introdus şi alte criterii 
menţionate în contract, precum performanţa).

Amendamentul 107

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Concesiunile de servicii sociale şi alte 
servicii specifice enumerate în anexa X 
care intră sub incidenţa prezentei directive 
fac doar obiectul obligaţiilor prevăzute la 
articolul 27 alineatele 1-2.

Or. fr

Justificare

Se subliniază faptul că concesiunile de servicii sociale şi de alte servicii specifice nu fac decât 
obiectul dispoziţiilor privind publicarea unui anunţ de atribuire a concesiunii (transparenţă). 
Textul iniţial este ambiguu în ceea ce priveşte aplicarea altor dispoziţii acestor servicii. În 
plus, a fost eliminat anunţul de intenţie pentru a se simplifica nişte dispoziţii considerate a fi 
prea birocratice şi fără valoare adăugată pentru acest tip de servicii.
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Amendamentul 108

Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Concesiuni mixte Contracte mixte 

Or. fr

Amendamentul 109

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contractele care au ca obiect atât 
servicii cât şi bunuri se atribuie în 
conformitate cu prezenta directivă dacă 
obiectul principal al contractelor în cauză 
îl reprezintă serviciile şi este vorba de 
concesiuni în sensul articolului 2 
alineatul (1) primul paragraf.

(1) Atunci când obiectul unui contract îl 
constituie atât o concesiune care este 
reglementată de prezenta directivă, cât şi 
achiziţii sau elemente care nu sunt 
reglementate de prezenta directivă, partea 
din contract care corespunde concesiunii 
se atribuie în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei directive.
Dacă diferitele părţi ale unui astfel de 
contract nu sunt separabile, aplicarea 
prezentei directive se bazează pe obiectul 
principal al contractului, care se 
determină în funcţie de valorile respective 
ale concesiunii şi de achiziţiile sau 
elementele care nu sunt reglementate de 
prezenta directivă.

Or. fr

Justificare

Clarificarea şi simplificarea articolului care face referire la mai multe tipuri de contracte 
mixte, care pot fi rezumate la noul alineat (1) (situaţie în care un contract priveşte o 
concesiune care este reglementată de prezenta directivă, precum şi achiziţii sau elemente 
care nu sunt reglementate de prezenta directivă, în special achiziţiile publice), împreună cu 
metoda aplicabilă în cazul în care diferitele părţi ale contractului nu sunt separabile 
(aplicarea regulii obiectului principal al contractului). 
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Amendamentul 110

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Dacă un contract de concesiune de 
servicii care este reglementat de prezenta 
directivă are ca obiect atât servicii în 
sensul articolului 17, cât şi alte servicii, 
dispoziţiile relevante ale prezentei 
directive se aplică în funcţie de tipul de 
serviciu care caracterizează obiectul 
principal al contractului în cauză, 
determinat în funcţie de valorile 
respective ale serviciilor în cauză.

Or. fr

Justificare

Clarificarea alineatului referitor la contractele mixte de servicii sociale/specifice şi alte tipuri 
de servicii, precum şi a metodei folosite pentru a stabili dispoziţiile aplicabile.

Amendamentul 111

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Dispoziţii incluse la noile alineate (1) şi (2) de la articolul 18.
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Amendamentul 112

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Clarificarea şi simplificarea articolului care face referire la mai multe tipuri de contracte 
mixte, care pot fi rezumate la noul alineat (1) (situaţie în care un contract priveşte o 
concesiune care este reglementată de prezenta directivă, precum şi achiziţii sau elemente 
care nu sunt reglementate de prezenta directivă, în special achiziţiile publice), împreună cu 
metoda aplicabilă în cazul în care diferitele părţi ale contractului nu sunt separabile 
(aplicarea regulii obiectului principal al contractului). 

Amendamentul 113

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul concesiunilor care fac 
obiectul prezentei directive şi al 
contractelor care fac obiectul [Directivei 
2004/18/CE sau 2004/17/CE] sau 
2009/81/CE, partea din contract care 
reprezintă o concesiune care intră sub 

eliminat
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incidenţa prezentei directive se atribuie în 
conformitate cu prevederile acesteia.
Dacă diferitele părţi ale contractelor 
respective nu pot fi separate în mod 
obiectiv, aplicarea prezentei directive se 
determină pe baza obiectului principal al 
contractului.

Or. fr

Justificare

Clarificarea şi simplificarea articolului care face referire la mai multe tipuri de contracte 
mixte, care pot fi rezumate la noul alineat (1) (situaţie în care un contract priveşte o 
concesiune care este reglementată de prezenta directivă, precum şi achiziţii sau elemente 
care nu sunt reglementate de prezenta directivă, în special achiziţiile publice), împreună cu 
metoda aplicabilă în cazul în care diferitele părţi ale contractului nu sunt separabile 
(aplicarea regulii obiectului principal al contractului). 

Amendamentul 114

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O concesiune care vizează acoperirea 
mai multor activităţi se supune normelor 
aplicabile activităţii vizate în principal.

(1) O concesiune care vizează acoperirea 
mai multor activităţi se supune normelor 
aplicabile activităţii vizate în principal.

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

Alegerea între atribuirea unei singure 
concesiuni şi atribuirea mai multor 
concesiuni separate nu poate fi făcută în 
scopul excluderii concesiunii din domeniul 
de aplicare al prezentei directive.

Or. fr

Amendamentul 115

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

vizează concesiunea care face obiectul 
prezentei directive figurează în anexa III, 
iar cealaltă nu, şi este imposibil să se 
stabilească în mod obiectiv care este 
activitatea pe care concesiunea o vizează în 
principal, concesiunea se atribuie în 
conformitate cu prevederile aplicabile în 
cazul concesiunilor atribuite de autorităţi 
contractante.

Or. fr

Amendamentul 116

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă una dintre activitățile pe care le 
vizează contractul sau concesiunea intră 
sub incidența prezentei directive, iar 
cealaltă activitate nu intră sub incidența 
prezentei directive și nici a [Directivei 
2004/18/CE sau 2004/17/CE] sau a 
Directivei 2004/18/CE1, și dacă este 
imposibil să se stabilească în mod obiectiv 
care este activitatea pe care contractul sau
concesiunea o vizează în principal, atunci 
contractul sau concesiunea se atribuie în 
conformitate cu prezenta directivă.

(3) Dacă una dintre activitățile pe care le 
vizează concesiunea intră sub incidența 
prezentei directive, iar cealaltă activitate nu 
intră sub incidența prezentei directive, şi 
dacă este imposibil să se stabilească în mod 
obiectiv care este activitatea pe care 
concesiunea o vizează în principal, atunci 
concesiunea se atribuie în conformitate cu 
prezenta directivă.

Or. fr

Amendamentul 117

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul eliminat

                                               
1 JO L 217, 20.8.2009, p. 76.
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contractelor de concesiuni pentru servicii 
de cercetare şi dezvoltare cu numerele de 
referinţă cuprinse între CPV 73000000-2 
şi 73436000-7, cu excepţia 73200000-4, 
73210000-7 sau 73220000-0, dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii:
(a) sunt exclusiv în beneficiul autorităţii 
contractante, pentru uz propriu, în 
exercitarea propriei activităţi,
(b) serviciul prestat este integral 
remunerat de către autoritatea 
contractantă sau de către entitatea 
contractantă.

Or. fr

Justificare

Clarificarea şi simplificarea unui articol care, cel puţin în versiunea sa franceză, este 
ininteligibil.

Amendamentul 118

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
contractelor de concesiuni pentru servicii 
de cercetare şi dezvoltare cu numerele de 
referinţă cuprinse între CPV 73000000-2 şi 
73436000-7, cu excepţia 73200000-4, 
73210000-7 sau 73220000-0, dacă una 
dintre condiţiile menţionate anterior nu 
este îndeplinită.

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

Or. fr

Justificare

Clarificarea şi simplificarea unui articol care, cel puţin în versiunea sa franceză, este 
ininteligibil.
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Amendamentul 119

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Personalitatea juridică a operatorilor 
economici nu reprezintă un motiv valabil 
de respingere în cadrul unei proceduri de 
atribuire a unui contract de concesiune.

Or. fr

Justificare

Simplificarea alineatului, precizându-se faptul că personalitatea juridică a operatorilor 
economici (persoane fizice, persoane juridice) nu poate reprezenta un motiv valabil de 
respingere în cadrul unei proceduri de atribuire a unei concesiuni.

Amendamentul 120

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Includerea alineatului la alineatul precedent [articolul 22 alineatul (-1)] datorită legăturii 
logice care există între cele două dispoziţii.
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Amendamentul 121

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate acestea, li se poate impune 
persoanelor juridice să precizeze în ofertă 
sau în candidatură numele şi calificările 
profesionale relevante ale angajaţilor 
cărora ar urma să li se încredinţeze 
executarea concesiunii în cauză.

Cu toate acestea, li se poate impune 
persoanelor juridice să precizeze în oferta
sau în candidatura lor numele şi 
calificările profesionale relevante ale 
angajaţilor cărora ar urma să li se 
încredinţeze executarea concesiunii în 
cauză.

Or. fr

Amendamentul 122

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Grupurile de operatori economici se pot 
prezenta în calitate de candidaţi sau pot 
depune oferte.Participarea lor la 
procedura de atribuire a concesiunii nu 
poate fi supusă unor condiţii 
suplimentare, care nu sunt impuse 
candidaţilor individuali.

Or. fr

Amendamentul 123

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Concedenţii pot stabili condiţii 
specifice pentru executarea unei 
concesiuni de către un grup de operatori 
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economici, dacă aceste condiţii sunt 
justificate de motive obiective şi sunt 
proporţionale.

Or. fr

Amendamentul 124

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante nu pot stabili, pentru 
participarea acestor grupuri la 
procedurile de atribuire a concesiunilor, 
condiţii specifice care nu le sunt impuse 
candidaţilor individuali. Pentru 
depunerea unei candidaturi sau a unei 
oferte, autorităţile contractante nu le pot 
impune acestor grupuri să adopte o formă 
juridică specifică.

eliminat

Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante pot stabili condiţii specifice 
pentru executarea unei concesiuni de 
către un grup, dacă aceste condiţii sunt 
justificate de motive obiective şi sunt 
proporţionale. Aceste condiţii pot impune 
unui grup să adopte o formă juridică 
specifică, odată ce i-a fost atribuită 
concesiunea, în măsura în care această 
schimbare este necesară pentru 
executarea în mod satisfăcător a 
concesiunii.

Or. fr

Justificare

Integrarea primei părţi a alineatului în alineatul anterior [noul alineat (2) de la articolul 22] 
datorită legăturii logice care există între cele două dispoziţii (autorizarea grupării 
operatorilor economici pentru prezentarea unei candidaturi sau prezentarea unei oferte şi 
imposibilitatea de a impune acestor grupuri condiţii speciale, care nu sunt impuse 
candidaţilor sau ofertanţilor individuali).
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Amendamentul 125

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepţia cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislaţia 
naţională privind accesul la informaţii şi 
fără a aduce atingere obligaţiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite şi de 
informaţiile pentru candidaţi şi ofertanţi 
prevăzute la articolele 27 şi 35 din prezenta 
directivă, autoritatea contractantă nu 
trebuie să dezvăluie informaţiile transmise 
de către operatorii economici şi desemnate 
de aceştia ca fiind confidenţiale, inclusiv, 
fără a se limita la acestea, secrete tehnice 
sau comerciale şi aspectele confidenţiale 
ale ofertelor.

(1) Cu excepţia cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislaţia 
naţională privind accesul la informaţii şi 
fără a aduce atingere obligaţiilor legate de 
publicitatea contractelor de concesiune
atribuite şi de informaţiile pentru candidaţi 
şi ofertanţi prevăzute la articolele 27 şi 35 
din prezenta directivă, concedentul nu 
trebuie să dezvăluie informaţiile transmise 
de către operatorii economici, în special 
secretele tehnice sau comerciale.

Orice nerespectare a acestei obligaţii este 
de natură să angajeze responsabilitatea 
concedentului.

Or. fr

Justificare

Consolidarea dispoziţiilor privind confidenţialitatea informaţiilor transmise de candidaţi sau 
ofertanţi concedentului în timpul procedurii de atribuire. Aceste obligaţii privesc atât 
autorităţile contractante, cât şi entităţile contractante. Responsabilitatea concedentului este 
angajată în cazul divulgării unor informaţii sensibile, precum secretele tehnice sau 
comerciale.

Amendamentul 126

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorităţile contractante sau entităţile 
contractante pot impune operatorilor 
economici cerinţe care vizează protejarea 
naturii confidenţiale a informaţiilor pe care 

(2) Concedentul poate impune operatorilor 
economici cerinţe care vizează protejarea 
naturii confidenţiale a informaţiilor pe care 
acesta le pune la dispoziţie pe durata 
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autorităţile contractante sau entităţile 
contractante le pun la dispoziţie pe durata 
întregii proceduri de atribuire a 
concesiunilor.

întregii proceduri de atribuire a 
concesiunilor.

Or. fr

Amendamentul 127

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepţia cazului în care utilizarea 
mijloacelor electronice este obligatorie în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (2) şi 
articolul 30 din prezenta directivă, 
autorităţile contractante şi entităţile 
contractante pot alege între următoarele 
mijloace de comunicare pentru toate 
comunicările şi schimburile de informaţii:

(1) Cu excepţia cazului în care utilizarea 
mijloacelor electronice este obligatorie în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (2) şi 
articolul 30 din prezenta directivă, 
concedentul poate alege între următoarele 
mijloace de comunicare pentru toate 
comunicările şi schimburile de informaţii:

Or. fr

Amendamentul 128

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mijloace electronice conforme cu 
alineatele (3), (4) şi (5);

(a) mijloace electronice; 

Or. fr

Justificare

Simplificarea dispoziţiilor privind comunicaţiile electronice şi adaptarea lor la natura 
specifică a concesiunilor care, spre deosebire de achiziţiile publice, nu utilizează în general 
procedura electronică, dată fiind importanţa negocierii în cadrul acestui tip de contract. În 
schimb, trimiterea electronică a anunţurilor de concesionare şi de atribuire a concesiunilor, 
precum şi punerea la dispoziţie a documentelor concesiunii pe cale electronică sunt 
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obligatorii pentru a simplifica procedura.

Amendamentul 129

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) telefon în cazurile şi în împrejurările 
menţionate la alineatul (6), sau

(c) telefon, cu condiţia transmiterii unei 
confirmări scrise;

Or. fr

Justificare

Simplificarea dispoziţiilor privind comunicaţiile electronice şi adaptarea lor la natura 
specifică a concesiunilor care, spre deosebire de achiziţiile publice, nu utilizează în general 
procedura electronică, dată fiind importanţa negocierii în cadrul acestui tip de contract. În 
schimb, trimiterea electronică a anunţurilor de concesionare şi de atribuire a concesiunilor, 
precum şi punerea la dispoziţie a documentelor concesiunii pe cale electronică sunt 
obligatorii pentru a simplifica procedura.

Amendamentul 130

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) înmânare directă cu confirmarea 
primirii;

Or. fr

Justificare

Luarea în considerare a unui alt mijloc de comunicare (înmânare directă cu confirmarea 
primirii).
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Amendamentul 131

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mijloacele de comunicare alese trebuie 
să aibă disponibilitate generală şi să nu 
restricţioneze accesul operatorilor 
economici la procedura de atribuire a 
concesiunilor.

(2) Mijloacele de comunicare alese trebuie 
să aibă disponibilitate generală, să nu fie 
discriminatorii şi să nu restricţioneze 
accesul operatorilor economici la 
procedura de atribuire a concesiunilor. 
Dacă mijloacele de comunicare sunt 
electronice, acestea trebuie, de asemenea, 
să fie compatibile cu tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor general 
utilizate.

În toate operaţiunile de comunicare, 
schimb şi stocare de informaţii, 
autorităţile contractante şi entităţile 
contractante trebuie să asigure menţinerea 
integrităţii datelor şi protejarea 
confidenţialităţii ofertelor şi a cererilor de 
participare. Acestea examinează conţinutul 
ofertelor şi al candidaturilor numai după 
expirarea termenului fixat pentru 
depunerea acestora.

Concedentul trebuie să asigure menţinerea 
integrităţii datelor şi protejarea 
confidenţialităţii cererilor de participare şi 
a ofertelor. Acesta examinează conţinutul 
candidaturilor şi al ofertelor numai după 
expirarea termenului fixat pentru 
depunerea acestora.

Or. fr

Justificare

Simplificarea dispoziţiilor privind comunicaţiile electronice şi adaptarea lor la natura 
specifică a concesiunilor care, spre deosebire de achiziţiile publice, nu utilizează în general 
procedura electronică, dată fiind importanţa negocierii în cadrul acestui tip de contract. În 
schimb, trimiterea electronică a anunţurilor de concesionare şi de atribuire a concesiunilor, 
precum şi punerea la dispoziţie a documentelor concesiunii pe cale electronică sunt 
obligatorii pentru a simplifica procedura.
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Amendamentul 132

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. fr

Justificare

Simplificarea dispoziţiilor privind comunicaţiile electronice şi adaptarea lor la natura 
specifică a concesiunilor care, spre deosebire de achiziţiile publice, nu utilizează în general 
procedura electronică, dată fiind importanţa negocierii în cadrul acestui tip de contract. În 
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schimb, trimiterea electronică a anunţurilor de concesionare şi de atribuire a concesiunilor, 
precum şi punerea la dispoziţie a documentelor concesiunii pe cale electronică sunt 
obligatorii pentru a simplifica procedura.

Amendamentul 133

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante pot, dacă este necesar, să 
impună utilizarea unor instrumente care 
nu sunt în general disponibile, cu condiţia 
să ofere mijloace alternative de acces.

eliminat

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

Or. fr

Justificare

Simplificarea dispoziţiilor privind comunicaţiile electronice şi adaptarea lor la natura 
specifică a concesiunilor care, spre deosebire de achiziţiile publice, nu utilizează în general 
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procedura electronică, dată fiind importanţa negocierii în cadrul acestui tip de contract. În 
schimb, trimiterea electronică a anunţurilor de concesionare şi de atribuire a concesiunilor, 
precum şi punerea la dispoziţie a documentelor concesiunii pe cale electronică sunt 
obligatorii pentru a simplifica procedura.

Amendamentul 134

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Următoarele norme se aplică 
dispozitivelor de transmisie şi de recepţie 
electronică a ofertelor şi dispozitivelor de 
transmisie şi de recepţie electronică a 
candidaturilor:

eliminat

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

Or. fr

Justificare

Simplificarea dispoziţiilor privind comunicaţiile electronice şi adaptarea lor la natura 
specifică a concesiunilor care, spre deosebire de achiziţiile publice, nu utilizează în general 
procedura electronică, dată fiind importanţa negocierii în cadrul acestui tip de contract. În 
schimb, trimiterea electronică a anunţurilor de concesionare şi de atribuire a concesiunilor, 
precum şi punerea la dispoziţie a documentelor concesiunii pe cale electronică sunt 
obligatorii pentru a simplifica procedura.

Amendamentul 135

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Următoarele norme se aplică 
transmiterii candidaturilor de participare:

eliminat

(a) candidaturile de participare la o 
procedură de atribuire a unei concesiuni 
pot fi făcute în scris sau telefonic; în 
cazul din urmă, trebuie trimisă o 
confirmare scrisă înainte de expirarea 
termenului stabilit pentru primirea lor;
(b) Autorităţile contractante sau entităţile 
contractante pot impune, dacă este 
necesar în vederea asigurării unor dovezi 
legale, confirmarea prin poştă sau pe cale 
electronică a candidaturilor de participare 
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trimise prin fax.
În sensul literei (b), autoritatea sau 
entitatea contractantă indică în anunţul 
de concesionare sau în invitaţia de 
confirmare a interesului că solicită 
confirmarea prin poştă sau prin mijloace 
electronice a cererilor de participare 
făcute prin fax, precum şi termenul 
pentru trimiterea unor astfel de 
confirmări.

Or. fr

Justificare

Simplificarea dispoziţiilor privind comunicaţiile electronice şi adaptarea lor la natura 
specifică a concesiunilor care, spre deosebire de achiziţiile publice, nu utilizează în general 
procedura electronică, dată fiind importanţa negocierii în cadrul acestui tip de contract. În 
schimb, trimiterea electronică a anunţurilor de concesionare şi de atribuire a concesiunilor, 
precum şi punerea la dispoziţie a documentelor concesiunii pe cale electronică sunt 
obligatorii pentru a simplifica procedura.

Amendamentul 136

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că, în 
termen de cel mult 5 ani de la data 
prevăzută la articolul 49 alineatul (1), 
toate procedurile de atribuire a 
concesiunilor care intră sub incidenţa 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului 
articol.

eliminat

Această obligaţie nu se aplică în cazul în 
care utilizarea mijloacelor electronice ar 
necesita instrumente specializate sau 
formate de fişiere care nu sunt în general 
disponibile în toate statele membre, în 
sensul alineatului (3). Autorităţile 
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contractante sau entităţile contractante 
care utilizează alte mijloace de 
comunicare pentru depunerea ofertelor 
trebuie să demonstreze, în documentele 
concesiunii, că, din cauza naturii 
specifice a informaţiilor care trebuie 
schimbate cu operatorii economici, 
utilizarea mijloacelor electronice ar 
presupune instrumente specializate sau 
formate de fişiere care nu sunt în general 
disponibile în toate statele membre.
Se consideră că autorităţile contractante 
şi entităţile contractante au motive 
justificate de a nu impune utilizarea 
mijloacelor electronice de comunicare în 
cursul procesului de depunere a 
documentelor în situaţiile următoare:
(a) din cauza naturii specializate a 
concesiunii atribuite, descrierea 
specificaţiilor tehnice nu poate fi făcută 
utilizând formate de fişiere care sunt în 
general compatibile cu aplicaţiile uzuale;
(b) aplicaţiile care suportă formatele de 
fişiere adecvate pentru descrierea 
specificaţiilor tehnice fac obiectul unui 
regim de licenţe limitate prin drepturi de 
proprietate intelectuală şi nu pot fi puse la 
dispoziţie pentru descărcare sau pentru 
utilizare la distanţă de către autoritatea 
contractantă;
(c) aplicaţiile care suportă formatele de 
fişiere adecvate pentru descrierea 
specificaţiilor tehnice utilizează formate 
de fişiere care nu pot fi manipulate de 
nicio altă aplicaţie deschisă sau care 
poate fi descărcată.

Or. fr

Justificare

Simplificarea dispoziţiilor privind comunicaţiile electronice şi adaptarea lor la natura 
specifică a concesiunilor care, spre deosebire de achiziţiile publice, nu utilizează în general 
procedura electronică, dată fiind importanţa negocierii în cadrul acestui tip de contract. În 
schimb, trimiterea electronică a anunţurilor de concesionare şi de atribuire a concesiunilor, 
precum şi punerea la dispoziţie a documentelor concesiunii pe cale electronică sunt 
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obligatorii pentru a simplifica procedura.

Amendamentul 137

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autorităţile contractante pot utiliza 
datele procesate electronic în cadrul 
procedurilor de achiziţii publice pentru a 
preveni, detecta şi corecta erorile care se 
produc în fiecare etapă, prin dezvoltarea 
unor instrumente adecvate.

eliminat

Or. fr

Justificare

Simplificarea dispoziţiilor privind comunicaţiile electronice şi adaptarea lor la natura 
specifică a concesiunilor care, spre deosebire de achiziţiile publice, nu utilizează în general 
procedura electronică, dată fiind importanţa negocierii în cadrul acestui tip de contract. În 
schimb, trimiterea electronică a anunţurilor de concesionare şi de atribuire a concesiunilor, 
precum şi punerea la dispoziţie a documentelor concesiunii pe cale electronică sunt 
obligatorii pentru a simplifica procedura.

Amendamentul 138

Propunere de directivă
Titlul II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

NORME PRIVIND ATRIBUIREA 
CONCESIUNILOR

NORME PRIVIND ATRIBUIREA 
CONCESIUNILOR: PRINCIPII 
GENERALE, TRANSPARENŢĂ ŞI 
GARANŢII PROCEDURALE

Or. fr

Justificare

Reorganizarea Titlului II privind regulile referitoare la atribuirea concesiunilor din motive 
de simplificare şi de claritate a textului. Adăugarea unui nou capitol referitor la principiile 
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generale, urmat de un capitol privind transparenţa şi de un capitol privind garanţiile 
procedurale.

Amendamentul 139

Propunere de directivă
Titlul II – capitolul -I (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul -I
Principii generale

Articolul -26
Libertatea organizării procedurii de către 

concedent
Concedentul are libertatea de a organiza 
procedura în urma căreia este ales 
concesionarul sub rezerva respectării 
dispoziţiilor prezentei directive, singurele 
două etape obligatorii fiind publicarea 
anunţului de concesionare la începutul 
procedurii, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la articolul 17 şi la articolul 26 
alineatul (5), şi, respectiv, publicarea 
anunţului de atribuire la sfârşitul 
procedurii.
Concedentul poate prevedea etape 
intermediare în procedura de atribuire, 
precum trimiterea unei invitaţii de 
prezentare a unei oferte candidaţilor care 
au răspuns la anunţul de concesiune.

Articolul -12a
Principii generale

(1) Concesiunile se atribuie pe baza 
criteriilor stabilite de concedent în 
conformitate cu articolul 38a, dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii:
(a) oferta este conformă cu cerinţele, 
condiţiile şi criteriile stabilite în anunţul 
de concesionare sau în invitaţia de 
prezentare a unei oferte şi în documentele 
de atribuire a concesiunii;
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(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) - (7) şi sub 
rezerva articolului 39 alineatul (8);
(ii) îndeplineşte criteriile de selecţie 
stabilite de concedent în conformitate cu 
articolul 36 alineatele (2) şi (3).
(2) Pe parcursul procedurii de atribuire a 
concesiunii, concedentul îi tratează pe 
operatorii economici în mod egal şi 
acţionează într-o manieră transparentă şi 
proporţionată. În special, acesta nu 
furnizează, în mod discriminatoriu, 
informaţii care pot avantaja anumiţi 
candidaţi sau ofertanţi în raport cu 
ceilalţi. Modul în care este concepută 
procedura de atribuire a concesiunii nu 
poate avea ca obiectiv excluderea acesteia 
din domeniul de aplicare a prezentei 
directive sau restrângerea artificială a 
concurenţei.

Or. fr

Justificare

Clarificarea procedurii de atribuire pentru a permite o mai bună înţelegere a articolelor de 
la capitolele următoare. Evidenţierea dreptului concedentului de a alege să adauge etape 
intermediare sau să inverseze ordinea etapelor, respectând prezenta directivă şi sub rezerva 
publicării obligatorii a anunţului de concesionare şi, la sfârşitul procedurii, a anunţului de 
atribuire. Noul articol -26a = reluarea articolului 34 iniţial şi adăugarea unui alineat care 
reia, în principal, articolul 7 original.

Amendamentul 140

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante care doresc să atribuie o 
concesiune îşi fac cunoscută intenţia prin 
intermediul unui anunţ de concesionare.

(1) Concedentul care doreşte să atribuie o 
concesiune îşi face cunoscută intenţia prin 
intermediul unui anunţ de concesionare 
astfel cum este prevăzut la articolul 28.
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Anunţul de concesionare conţine 
informaţiile prevăzute în anexa IV şi, 
dacă este cazul, orice alte informaţii 
considerate utile de către concedent.

Or. fr

Justificare

Fuziunea alineatelor (1), (2) şi (4) pentru simplificarea şi clarificarea directivei. Se face 
trimitere la articolul 28 în ceea ce priveşte modalităţile de publicare a anunţurilor pentru a se 
simplifica şi scurta textul şi pentru a se evita repetiţiile inutile.

Amendamentul 141

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Anunţurile de concesionare conţin 
informaţiile prevăzute în anexa IV şi, 
după caz, orice alte informaţii considerate 
utile de către autoritatea sau entitatea 
contractantă, în conformitate cu formatul 
formularelor standard.

eliminat

Or. fr

Justificare

Fuziunea alineatelor (1), (2) şi (4) pentru simplificarea şi clarificarea directivei. Se face 
trimitere la articolul 28 în ceea ce priveşte modalităţile de publicare a anunţurilor pentru a se 
simplifica şi scurta textul şi pentru a se evita repetiţiile inutile.

Amendamentul 142

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante care doresc să atribuie o 
concesiune de servicii sociale sau alte 

eliminat
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servicii specifice îşi fac cunoscută intenţia 
referitoare la atribuirea prevăzută a 
concesiunii prin publicarea unui anunţ de 
intenţie, cât mai rapid posibil după 
începutul exerciţiului bugetar. Acest 
anunţ conţine informaţiile prevăzute în 
anexa XIII.

Or. fr

Justificare

A fost eliminat anunţul de intenţie pentru a se simplifica nişte dispoziţii considerate a fi prea 
birocratice şi fără valoare adăugată pentru acest tip de servicii.

Amendamentul 143

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Fuziunea alineatelor (1), (2) şi (4) pentru simplificarea şi clarificarea directivei. Se face 
trimitere la articolul 28 în ceea ce priveşte modalităţile de publicare a anunţurilor pentru a se 
simplifica şi scurta textul şi pentru a se evita repetiţiile inutile.

Amendamentul 144

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin derogare de la alineatul (1), (5) Prin derogare de la alineatul (1), 
concedentul nu are obligaţia de a publica 
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autorităţile şi entităţile contractante nu au
obligaţia de a publica un anunţ de 
concesionare în următoarele cazuri:

un anunţ de concesionare dacă lucrările sau 
serviciile pot fi furnizate doar de un anumit 
operator economic, din cauza absenţei 
concurenţei din motive tehnice, legate de 
protecţia brevetelor, a drepturilor de autor 
sau a altor drepturi de proprietate 
intelectuală sau de protecţia altor drepturi 
de exclusivitate, şi nu există alternative sau 
înlocuitori rezonabili, iar absenţa 
concurenţei nu este rezultatul unei 
restrângeri artificiale a parametrilor 
concesiunii atribuite.

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio candidatură adecvată ca răspuns la 
o procedură de concesiune, atât timp cât 
condiţiile iniţiale ale contractului de 
concesiune nu sunt modificate în mod 
semnificativ şi se transmite un raport 
Comisiei sau organismului de 
supraveghere naţional desemnat în 
conformitate cu articolul 84 din Directiva 
[care înlocuieşte Directiva 2004/18/CE], 
la cererea acestora;
(b) dacă lucrările sau serviciile pot fi 
furnizate doar de un anumit operator 
economic, din cauza absenţei concurenţei 
din motive tehnice, legate de protecţia 
brevetelor, a drepturilor de autor sau a altor 
drepturi de proprietate intelectuală sau de 
protecţia altor drepturi exclusive, şi nu 
există alternative sau înlocuitori rezonabili, 
iar absenţa concurenţei nu este rezultatul 
unei restrângeri artificiale a parametrilor 
concesiunii atribuite.

(c) pentru lucrări sau servicii noi, 
constând în repetarea lucrărilor sau 
serviciilor similare încredinţate 
operatorului economic de către aceleaşi 
autorităţi contractante sau entităţi 
contractante care i-au atribuit 
concesiunea iniţială care face obiectul 
obligaţiei prevăzute la alineatul (1), cu 
condiţia ca respectivele lucrări sau 
servicii să fie conforme cu un proiect de 
bază pentru care a fost atribuită 
concesiunea iniţială. Proiectul de bază 
menţionează amploarea eventualelor 
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lucrări sau servicii suplimentare şi 
condiţiile în care vor fi atribuite.
De îndată ce se solicită oferte pentru 
primul proiect, costul total estimat al 
lucrărilor sau serviciilor ulterioare se ia 
în considerare de către autorităţile 
contractante sau entităţile contractante, în 
scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor 
articolului 5.

Or. fr

Justificare

Se disting două tipuri de cazuri, care nu sunt descrise în mod explicit la acest alineat, ce 
atrag după ele nepublicarea unui anunţ de concesionare: cazul în care anunţul de 
concesionare nu a fost încă publicat [articolul 26 alineatul (5) litera (b) iniţială] şi cazul în 
care a fost deja publicat un anunţ de concesionare şi nu este necesar un nou anunţ [articolul 
26 alineatul (5) literele (a) şi (c) iniţiale].

Amendamentul 145

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prin derogare de la alineatul (1), 
concedentul nu are obligaţia de a publica 
un nou anunţ de concesionare în 
următoarele cazuri:
(a) dacă nu a fost depusă nicio 
candidatură sau nicio ofertă sau nicio 
ofertă adecvată ca răspuns la o procedură 
de concesionare iniţială, în măsura în 
care condiţiile iniţiale ale contractului de 
concesiune nu sunt modificate în mod 
substanţial şi cu condiţia de a se transmite 
un raport Comisiei sau autorităţii 
naţionale competente la cererea acestora;
(b) pentru lucrări sau servicii noi, 
constând în repetarea unor lucrări sau 
servicii similare încredinţate 
concesionarului iniţial de către acelaşi 
concedent în conformitate cu obligaţia 
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prevăzută la alineatul (1), cu condiţia ca 
respectivele lucrări sau servicii să fie 
conforme cu un proiect de bază pentru 
care a fost atribuită concesiunea iniţială. 
Proiectul de bază menţionează amploarea 
eventualelor lucrări sau servicii 
suplimentare şi condiţiile în care vor fi 
atribuite.
De îndată ce se solicită oferte pentru 
primul proiect, costul total estimat al 
lucrărilor sau serviciilor ulterioare se ia 
în considerare de către concedent în 
scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor 
articolului 6.

Or. fr

Justificare

Se disting două tipuri de cazuri, care nu sunt descrise în mod explicit la acest alineat, ce 
atrag după ele nepublicarea unui anunţ de concesionare: cazul în care anunţul de 
concesionare nu a fost încă publicat [articolul 26 alineatul (5) litera (b) iniţială] şi cazul în 
care a fost deja publicat un anunţ de concesionare şi nu este necesar un nou anunţ [articolul 
26 alineatul (5) literele (a) şi (c) iniţiale]. Literele (a) şi (b) de la noul alineat (5a) provin de 
la alineatul (5) literele (a) şi (c) din propunerea Comisiei. 

Amendamentul 146

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:

(6) În aplicarea alineatului (2), o ofertă 
este considerată drept neadecvată dacă:

(a) fie este complet lipsită de relevanţă 
pentru concesiune, neputând răspunde 
necesităţilor concedentului indicate în 
documentele de concesiune;

- este neconformă sau inacceptabilă  şi (b) fie este neconformă, adică nu respectă
documentele concesiunii; 

- este complet lipsită de relevanţă pentru 
concesiune, neputând răspunde 
necesităţilor autorităţii contractante sau 
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ale entităţii contractante, astfel cum sunt 
indicate în documentele concesiunii.
Ofertele sunt considerate neconforme 
dacă nu respectă documentele concesiunii 
sau dacă preţurile oferite sunt protejate de 
forţele concurenţiale obişnuite.

Ofertele sunt considerate inacceptabile în 
oricare dintre următoarele cazuri:

(c) fie este inacceptabilă:

(a) dacă au fost primite cu întârziere; (i) dacă a fost primită cu întârziere;
b) dacă au fost prezentate de ofertanţi care 
nu au calificările necesare;

(ii) dacă a fost prezentată de ofertanţi care 
nu au calificările necesare;

(c) dacă preţul depăşeşte bugetul 
autorităţii contractante sau al entităţii 
contractante, astfel cum a fost determinat 
înainte de lansarea procedurii de atribuire a 
concesiunii şi consemnat în scris;

(iii) dacă valoarea depăşeşte în mod 
exagerat bugetul concedentului, astfel 
cum a fost determinat înainte de lansarea 
procedurii de atribuire a concesiunii şi 
consemnat în scris; sau

(d) dacă preţul este considerat anormal de 
scăzut.

(iv) dacă valoarea este considerată
anormal de scăzută.

Or. fr

Justificare

Se face distincţia între trei cazuri în care oferta poate fi inadecvată: ofertă lipsită de 
relevanţă pentru concesiune, ofertă neconformă şi ofertă inacceptabilă. Oferta neconformă 
nu este întotdeauna fără relevanţă pentru obiectul concesiunii (de exemplu, ea poate avea 
relevanţă pentru obiectul concesiunii, dar este primită după încheierea termenelor; în acest 
caz, este inacceptabilă). Al doilea paragraf iniţial este eliminat deoarece informaţiile 
cuprinse în acesta figurează deja la literele (c) şi (d), care descriu oferta inacceptabilă (care 
depăşeşte bugetul sau este anormal de scăzută).

Amendamentul 147

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de cel mult 48 de zile de la 
atribuirea unei concesiuni, autorităţile 
contractante şi entităţile contractante 
transmit un anunţ de atribuire a 
concesiunii prin care prezintă rezultatele 

(1) În termen de cel mult 48 de zile de la 
atribuirea unei concesiuni, concedentul 
transmite, astfel cum este prevăzut la 
articolul 28, un anunţ de atribuire a 
concesiunii prin care prezintă rezultatele 
procedurii de atribuire a concesiunii.
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procedurii de atribuire a concesiunii.

Or. fr

Amendamentul 148

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Pragurile intermediare şi dispoziţiile aferente sunt eliminate pentru simplificarea directivei.

Amendamentul 149

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acest anunţ cuprinde informaţiile 
stabilite în anexa V sau, în ceea ce priveşte 
concesiunile de servicii sociale şi alte 
servicii specifice, informaţiile stabilite în 
anexa VI, şi se publică în conformitate cu 
prevederile articolului 28.

(3) Anunţul de atribuire a concesiunii
cuprinde informaţiile stabilite în anexa V 
sau, în ceea ce priveşte concesiunile de 
servicii sociale şi alte servicii specifice, 
informaţiile stabilite în anexa VI, şi se 
publică în conformitate cu prevederile 
articolului 28.

Or. fr
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Amendamentul 150

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Anunţurile menţionate la articolele 26, 
27 şi 43 alineatul (6) al doilea paragraf
trebuie să includă informaţiile prevăzute în 
anexele IV – VI şi să respecte formatul 
formularelor standard, inclusiv al 
formularelor de rectificare.

(1) Anunţurile de concesionare şi de 
atribuire a concesiunii şi avizul menţionat
la articolul 42 alineatul (6) al doilea 
paragraf trebuie să includă informaţiile 
prevăzute în anexele IV – VI şi să respecte 
formatul formularelor standard, inclusiv al 
formularelor de rectificare.

Or. fr

Amendamentul 151

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Anunţurile se elaborează, se transmit 
prin mijloace electronice Comisiei şi se 
publică în conformitate cu anexa IX. 
Anunţurile se publică în termen de cel mult 
cinci zile de la data trimiterii. Costurile de 
publicare a anunţurilor de către Comisie 
sunt suportate de Uniune.

(2) Anunţurile menţionate la alineatul (1)
se elaborează, se transmit prin mijloace 
electronice Comisiei şi se publică în 
conformitate cu anexa IX. Comisia 
prezintă concedentului o confirmare de
primire a anunţului şi a publicării 
informaţiei transmise, care menţionează 
data acestei publicări şi serveşte drept 
dovadă a publicării. Anunţurile se publică 
în termen de cel mult de cinci zile de la 
data trimiterii. Costurile de publicare a 
anunţurilor de către Comisie sunt suportate 
de Uniune.

Or. fr

Justificare

Fuziunea şi simplificarea articolelor 28 şi 29. Includerea în prezentul alineat a articolului 28 
alineatul (4).
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Amendamentul 152

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Anunţurile menţionate la articolul 26 se 
publică integral într-una din limbile 
oficiale ale Uniunii, la alegerea autorităţii 
contractante sau a entităţii contractante. 
Această versiune lingvistică este singura 
autentică. Un rezumat al elementelor 
importante din fiecare anunţ se publică în 
celelalte limbi oficiale.

(3) Anunţurile de concesionare menţionate 
la articolul 26 se publică integral într-una 
din limbile oficiale ale Uniunii, la alegerea 
concedentului. Această versiune 
lingvistică este singura autentică. Un 
rezumat al elementelor importante din 
fiecare anunţ se publică în celelalte limbi 
oficiale.

Or. fr

Amendamentul 153

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Anunţurile de concesionare şi de 
atribuire a concesiunii nu sunt transmise 
pentru publicare la nivel naţional înainte 
de data trimiterii lor la Comisie. 
Anunţurile de concesionare şi de atribuire 
a concesiunii publicate la nivel naţional 
nu trebuie să cuprindă alte informaţii 
decât cele cuprinse în anunţurile trimise 
Comisiei, dar menţionează data la care 
anunţul a fost trimis Comisiei.

Or. fr

Justificare

Acest nou alineat (3) provine din articolul 29 din propunerea Comisiei. Fuziunea articolelor 
28 şi 29 pentru simplificarea directivei. 
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Amendamentul 154

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante trebuie să poată dovedi data 
trimiterii anunţurilor.

eliminat

Comisia transmite autorităţii sau entităţii 
contractante o confirmare de primire a 
anunţului şi de publicare a informaţiilor 
trimise, menţionând data publicării. 
Confirmarea constituie dovada publicării.

Or. fr

Justificare

Includerea alineatului (4) la articolul 28 alineatul (2) pentru simplificarea directivei.

Amendamentul 155

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante pot publica anunţuri privind 
concesiunile a căror publicare nu este 
obligatorie în temeiul prezentei directive, 
cu condiţia ca aceste anunţuri să fie 
transmise Comisiei prin mijloace 
electronice, în conformitate cu formatul şi 
modalităţile de transmitere indicate în 
anexa IX. 

eliminat

Or. fr

Justificare

Eliminarea alineatului pentru simplificarea directivei.
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Amendamentul 156

Propunere de directivă
Articolul 29 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Publicarea la nivel naţional

(1) Anunţurile menţionate la articolele 26 
şi 27 şi informaţiile pe care le conţin nu 
pot fi publicate la nivel naţional înainte de 
publicarea în conformitate cu articolul 
28.
(2) Anunţurile publicate la nivel naţional 
nu trebuie să cuprindă alte informaţii 
decât cele cuprinse în anunţurile trimise 
Comisiei, dar trebuie să menţioneze data 
la care anunţul a fost trimis Comisiei.

Or. fr

Justificare

Articolul 29 a fost inclus în articolul 28 [(noul alineat (3a)]. Fuziunea şi simplificarea 
articolelor 28 şi 29. Anunţurile de concesionare şi de atribuire a concesiunii nu sunt 
publicate la nivel naţional înainte de data trimiterii lor la Comisie (şi nu înainte de data 
publicării lor de către Comisie), deoarece publicarea la nivel naţional se realizează, 
adeseori, mai rapid decât cea de la nivel european.

Amendamentul 157

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante oferă acces liber, direct, total 
şi gratuit, prin mijloace electronice, la 
documentele concesiunii, de la data 
publicării anunţului în conformitate cu 
articolul 28 sau de la data trimiterii 
invitaţiei de a transmite oferte. Textul 
anunţului sau al invitaţiilor menţionate 

(1) Concedentul oferă acces liber, direct, 
total şi gratuit, prin mijloace electronice, la 
documentele concesiunii de la data 
publicării anunţului de concesionare sau 
de la data trimiterii invitaţiei de prezentare 
a ofertelor. Textul anunţului de 
concesionare sau al invitaţiilor menţionate 
trebuie să specifice adresa de internet la 
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trebuie să specifice adresa de internet la 
care pot fi consultate aceste documente.

care pot fi consultate aceste documente.

Or. fr

Justificare

Documentele concesiunii trebuie puse la dispoziţie pe cale electronică imediat după 
publicarea anunţului de concesionare (trimitere greşită la articolul 28 în textul iniţial) sau 
după trimiterea invitaţiei de prezentare a ofertelor.

Amendamentul 158

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante sau serviciile competente
furnizează informaţii suplimentare privind 
documentele concesiunii, cu condiţia ca 
acestea să fi fost solicitate în timp util, cu 
cel puţin şase zile înainte de termenul 
stabilit pentru primirea ofertelor.

(2) Concedentul furnizează informaţii 
suplimentare privind documentele 
concesiunii, cu condiţia ca acestea să fi fost 
solicitate în timp util, cu cel puţin şase zile 
înainte de termenul stabilit pentru primirea 
ofertelor.

Or. fr

Justificare

Menţiunea „serviciile competente” este vagă şi ambiguă. Este de datoria concedentului să 
asigure transmiterea informaţiei candidaţilor sau ofertanţilor.

Amendamentul 159

Propunere de directivă
Articolul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30a
Lupta împotriva corupţiei şi prevenirea 

conflictelor de interese
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Statele membre pot adopta norme în 
vederea combaterii favoritismului, a 
corupţiei şi în vederea prevenirii 
conflictelor de interese, pentru a asigura 
transparenţa procedurii de atribuire şi 
egalitatea de tratament între toţi 
candidaţii şi ofertanţii.
În ceea ce priveşte conflictele de interese, 
măsurile adoptate nu trebuie să 
depăşească ceea ce este strict necesar 
pentru a preveni un potenţial conflict de 
interese sau a elimina conflictul de 
interese identificat. În special, acestea 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 
eficient prin alte mijloace.

Or. fr

Justificare

Nou articol referitor la lupta împotriva corupţiei şi prevenirea conflictelor de interese: 
reluarea articolului 36 alineatul (4), acordându-i-se o mai mare vizibilitate.

Amendamentul 160

Propunere de directivă
Capitolul II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul II Capitolul II

Desfăşurarea procedurii Garanţiile procedurale 

Or. fr

Justificare

Reluarea, cu unele modificări, a capitolului II secţiunea II originală privind selecţia 
participanţilor şi atribuirea concesiunilor. Se elimină secţiunea I a prezentului capitol.
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Amendamentul 161

Propunere de directivă
Secţiunea I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secţiunea I eliminat
Concesiuni comune, termene limită şi 
specificaţii tehnice

Or. fr

Amendamentul 162

Propunere de directivă
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Concesiuni comune între autorităţi 

contractante sau entităţi contractante din 
state membre diferite

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
articolului 15, autorităţile contractante 
sau entităţile contractante din state 
membre diferite pot atribui în comun 
concesiuni publice prin intermediul unuia 
dintre mijloacele descrise în prezentul 
articol.
(2) Mai multe autorităţi contractante sau 
entităţi contractante din state membre 
diferite pot atribui în comun o 
concesiune. În acest caz, autorităţile 
contractante sau entităţile contractante 
participante încheie un acord care 
stabileşte:
(a) dispoziţiile naţionale care se aplică 
procedurii de atribuire a concesiunii.
(b) organizarea internă a procedurii de 
atribuire a concesiunii, inclusiv 
gestionarea procedurii, repartizarea 
responsabilităţilor, distribuţia lucrărilor, a 
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bunurilor sau a serviciilor care urmează 
să fie achiziţionate şi încheierea 
contractelor de concesiune.
Pentru stabilirea legislaţiei naţionale 
aplicabile în conformitate cu litera (a), 
autorităţile contractante sau entităţile 
contractante pot alege dispoziţiile 
naţionale ale oricărui stat membru în care 
este stabilită cel puţin una dintre 
autorităţile participante.
(3) În cazul în care mai multe autorităţi 
contractante sau entităţi contractante din 
state membre diferite au înfiinţat o 
entitate juridică comună, inclusiv o 
grupare europeană de cooperare 
teritorială în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului, autorităţile 
contractante sau entităţile contractante 
participante convin, printr-o decizie a 
organului competent al entităţii juridice 
comune, să se aplice normele naţionale în 
materie de atribuire a concesiunilor ale 
unuia dintre următoarele state membre:
(a) dispoziţiile de drept intern ale statului 
membru în care entitatea juridică îşi are 
sediul social;
(b) dispoziţiile de drept intern ale statului 
membru în care entitatea juridică îşi 
desfăşoară activităţile.
Acest acord se poate aplica pe o perioadă 
nedeterminată, atunci când este integrat 
în actul constitutiv al entităţii juridice 
comune, sau poate fi limitat la o anumită 
perioadă de timp, la anumite tipuri de 
concesiuni sau la una sau mai multe 
atribuiri de concesiuni individuale.
(4) În absenţa unui acord care să 
stabilească legislaţia aplicabilă în materie 
de atribuire a concesiunilor, legislaţia 
naţională care reglementează atribuirea 
concesiunilor se determină în 
conformitate cu regulile prezentate în 
continuare:
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(a) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de o autoritate contractantă 
participantă sau de o entitate contractantă 
participantă în numele celorlalte, se 
aplică dispoziţiile de drept intern din 
statul membru al acelei autorităţi sau 
entităţi contractante;
(b) dacă procedura nu este efectuată sau 
gestionată de o autoritate contractantă 
participantă sau de o entitate contractantă 
participantă în numele celorlalte şi
(i) se referă la o concesiune de lucrări 
publice sau la o concesiune de lucrări, 
autorităţile contractante sau entităţile 
contractante aplică dispoziţiile de drept 
intern din statul membru în care se 
situează majoritatea lucrărilor;
(ii) se referă la un contract de concesiuni 
de servicii, autorităţile sau entităţile 
contractante aplică dispoziţiile de drept 
intern ale statului membru în care se 
prestează cea mai mare parte a serviciilor;
(c) dacă nu este posibil să se determine 
legislaţia naţională aplicabilă în 
conformitate cu literele (a) sau (b), 
autorităţile sau entităţile contractante 
aplică dispoziţiile de drept intern din 
statul membru al autorităţii contractante 
care suportă cea mai mare parte a 
costurilor.
(5) În absenţa unui acord care determină 
legislaţia aplicabilă în materie de 
atribuire a concesiunilor în conformitate 
cu alineatul (3), legislaţia naţională care 
reglementează procedurile de atribuire a 
concesiunilor desfăşurate de entităţile 
juridice comune instituite de mai multe 
autorităţi contractante sau entităţi 
contractante din state membre diferite se 
stabileşte după următoarele reguli:
(a) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de către organul competent al 
entităţii juridice comune, se aplică 
dispoziţiile naţionale din statul membru în 
care entitatea juridică îşi are sediul 
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social;
(b) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de către un membru al entităţii 
juridice în numele acesteia, se aplică 
normele prevăzute la alineatul (4) literele 
(a) şi (b);
(c) dacă nu este posibil să se determine 
legislaţia naţională aplicabilă în 
conformitate cu alineatul (4) literele (a) 
sau (b), autorităţile contractante sau 
entităţile contractante aplică dispoziţiile 
de drept intern din statul membru în care 
entitatea juridică îşi are sediul social.
(6) Una sau mai multe autorităţi 
contractante sau una sau mai multe 
entităţi contractante pot atribui 
concesiuni individuale în temeiul unui 
acord-cadru încheiat de către o autoritate 
contractantă dintr-un alt stat membru sau 
în comun cu aceasta, cu condiţia ca 
acordul-cadru să cuprindă dispoziţii 
specifice care să permită autorităţii sau 
autorităţilor contractante respective sau 
entităţii sau entităţilor contractante 
respective să atribuie concesiunile 
individuale.
(7) Deciziile privind atribuirea 
concesiunilor în cadrul procedurilor 
transfrontaliere de atribuire a 
concesiunilor sunt supuse mecanismelor 
de contestare obişnuite prevăzute în 
dispoziţiile de drept intern aplicabile.
(8) Pentru a permite funcţionarea eficace 
a procedurilor de contestare, statele 
membre permit ca deciziile organismelor 
de contestare, în sensul Directivei 
89/665/CEE a Consiliului şi al Directivei 
92/13/CEE a Consiliului, cu sediul în alte 
state membre, să fie executate integral în 
ordinea lor juridică internă, dacă aceste 
decizii implică autorităţi sau entităţi 
contractante stabilite pe teritoriul lor care 
participă la procedura transfrontalieră de 
atribuire a concesiunilor în cauză.
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Or. fr

Justificare

Eliminarea articolului pentru simplificarea şi clarificarea directivei.

Amendamentul 163

Propunere de directivă
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32 eliminat
Specificaţii tehnice

(1) Specificaţiile 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.
Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de 
producţie sau furnizare a lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor solicitate sau din 
oricare altă etapă a ciclului de viaţă 
conform articolului 2 punctul 14.
Specificaţiile tehnice trebuie să precizeze 
totodată dacă va fi necesar transferul 
drepturilor de proprietate intelectuală.
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 autorităţii contractante sau al 
entităţii contractante, aceste specificaţii 
tehnice trebuie să fie redactate, cu 
excepţia cazurilor bine justificate, astfel 
încât să ia în considerare criteriile de 
accesibilitate pentru persoanele cu 
dizabilităţi sau proiectarea pentru toate 
categoriile de utilizatori.
În cazul în care printr-un act legislativ al 
Uniunii sunt adoptate standarde de 
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accesibilitate obligatorii, specificaţiile 
tehnice trebuie definite, în ceea ce priveşte 
criteriile de accesibilitate, prin trimitere la 
acestea.
(2) Specificaţiile tehnice trebuie să 
asigure accesul egal al operatorilor 
economici la procedura de atribuire a 
concesiunii şi să nu aibă efectul de a crea 
obstacole nejustificate în calea deschiderii 
către concurenţă a procedurii de atribuire 
a concesiunii.
(3) Fără a aduce atingere normelor 
tehnice obligatorii la nivel naţional, în 
măsura în care sunt compatibile cu 
legislaţia Uniunii, specificaţiile tehnice 
trebuie formulate într-unul din 
următoarele moduri:
(a) din punctul de vedere al 
performanţelor sau al cerinţelor 
funcţionale, incluzând caracteristici de 
mediu, cu condiţia ca parametrii să fie 
suficient de exacţi pentru ca ofertanţii să 
poată stabili obiectul contractului şi 
pentru ca autorităţile contractante sau 
entităţile contractante să poată atribui 
contractul;
(b) făcând trimitere la cerinţele tehnice 
definite în anexa VIII şi, în ordinea 
preferinţei, la standardele naţionale care 
transpun standarde europene, autorizaţii 
tehnice europene, cerinţe tehnice uzuale, 
standarde internaţionale, alte sisteme de 
referinţă instituite de către organisme de 
standardizare europene sau – în lipsa 
acestora – la standarde naţionale, 
autorizaţii tehnice naţionale sau cerinţe 
tehnice naţionale referitoare la concepţia, 
calculul şi realizarea lucrărilor şi 
utilizarea bunurilor; fiecare trimitere 
trebuie să fie însoţită de menţiunea „sau 
echivalent”;
(c) în termeni de performanţe sau de 
cerinţe funcţionale, prevăzute la litera (a), 
făcând trimitere la specificaţiile tehnice 
menţionate la litera (b) ca mijloc de 
prezumţie a conformităţii cu respectivele 
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performanţe sau cerinţe funcţionale;
(d) făcând trimitere la specificaţiile 
tehnice menţionate la litera (b) pentru 
unele caracteristici şi făcând trimitere la 
performanţele sau cerinţele funcţionale 
menţionate la litera (a) pentru alte 
caracteristici.
(4) Cu excepţia cazului în care sunt 
justificate de obiectul contractului, 
specificaţiile tehnice nu pot preciza un 
anumit producător, o anumită origine sau 
un anumit procedeu, şi nici nu se pot 
referi la o marcă, la un brevet, la un tip, 
la o origine sau la o producţie specifică, 
care ar avea ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor întreprinderi sau 
produse. Această trimitere este autorizată, 
cu titlu excepţional, în cazul în care nu 
este posibilă o descriere suficient de 
exactă şi de inteligibilă a obiectului 
contractului în conformitate cu alineatul 
(3); o astfel de trimitere este însoţită de 
cuvintele „sau echivalent”.
(5) În cazul în care o autoritate 
contractantă sau o entitate contractantă 
utilizează opţiunea de a face trimitere la 
specificaţiile menţionate la alineatul (3) 
litera (b), aceasta nu poate respinge o 
ofertă pe motiv că lucrările, bunurile şi 
serviciile oferite nu sunt conforme cu 
specificaţiile la care se face trimitere, 
dacă ofertantul dovedeşte în oferta sa,
prin orice mijloace adecvate, inclusiv prin 
mijloacele de probă prevăzute la articolul 
33, că soluţiile pe care le propune 
îndeplinesc într-un mod echivalent 
cerinţele definite în specificaţiile tehnice.
(6) În cazul în care o autoritate 
contractantă sau o entitate contractantă 
utilizează opţiunea prevăzută la alineatul 
(3) litera (a) de a formula specificaţii 
tehnice în termeni de performanţe sau 
cerinţe funcţionale, aceasta nu poate 
respinge o ofertă de lucrări, bunuri sau 
servicii conforme cu un standard naţional 
care transpune un standard european, cu 
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un agrement tehnic european, cu o 
specificaţie tehnică comună, cu un 
standard internaţional sau cu un sistem 
tehnic de referinţă elaborat de un 
organism european de standardizare, 
dacă aceste specificaţii se referă la 
performanţele sau cerinţele funcţionale 
pe care le-a impus autoritatea respectivă.
În oferta sa, ofertantul trebuie să 
dovedească, prin orice mijloace adecvate, 
inclusiv mijloacele de probă menţionate la 
articolul 33, că lucrările, bunurile sau 
serviciile conforme standardului satisfac 
performanţele sau cerinţele funcţionale 
ale autorităţii contractante sau ale 
entităţii contractante.

Or. fr

Justificare

Eliminarea articolului, care aplică concesiunilor logica „achiziţiilor”. Având în vedere 
transferul riscului economic de la concedent la concesionar, acesta din urmă trebuie să 
păstreze o anumită de marjă de manevră pentru a pune în practică obiectivele şi criteriile 
definite de către concedent. Totuşi, cerinţele tehnice şi/sau funcţionale sunt prevăzute de 
către concedent dacă acesta doreşte să încadreze mai bine concesiunea din punct de vedere 
tehnic (a se vedea justificarea de la articolul 38b).

Amendamentul 164

Propunere de directivă
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Rapoarte de încercare, certificare şi alte 

mijloace de probă
(1) Autorităţile contractante sau entităţile 
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 
ateste conformitatea cu specificaţiile 
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tehnice.
Atunci când autorităţile contractante 
solicită prezentarea unor certificate 
întocmite de organisme recunoscute care 
atestă conformitatea cu o anumită 
specificaţie tehnică, certificatele emise de 
alte organisme recunoscute echivalente 
trebuie să fie, de asemenea, acceptate de 
către autorităţile contractante.
(2) Autorităţile contractante sau entităţile 
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 menţionate la alineatul (1), sau 
nicio posibilitate de obţinere a acestora în 
termenele stabilite.
(3) În sensul prezentului articol, 
„organisme recunoscute” sunt 
laboratoarele de testare şi de calibrare şi 
organismele de inspecţie şi de certificare 
acreditate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului1.

(4) Statele membre pun la dispoziţia altor 
state membre, la cerere, orice informaţii 
referitoare la dovezile şi documentele 
prezentate pentru a dovedi conformitatea 
cu cerinţele tehnice menţionate la 
articolul 32 şi în prezentul articol. 
Autorităţile competente ale statului 
membru în care sunt stabilite comunică 
aceste informaţii în conformitate cu 
dispoziţiile privind guvernanţa menţionate 
la articolul 88 din (Directiva care 
înlocuieşte Directiva 2004/18/CE).
__________________________
1 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

Or. fr

                                               
1 JO L 218, 13.08.2008, p. 30.
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Justificare

Eliminarea articolului, care aplică concesiunilor logica „achiziţiilor”. Având în vedere 
transferul riscului economic de la concedent la concesionar, acesta din urmă trebuie să 
păstreze o anumită de marjă de manevră pentru a pune în practică obiectivele şi criteriile 
definite de către concedent. Totuşi, cerinţele funcţionale pot fi prevăzute de către concedent 
dacă acesta doreşte să încadreze mai bine concesiunea din punct de vedere tehnic (a se vedea 
articolul 38a, criterii de atribuire).

Amendamentul 165

Propunere de directivă
Secţiunea II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secţiunea II eliminat
Selecţia participanţilor şi atribuirea 
concesiunilor

Or. fr

Justificare

Simplificarea structurii directivei.

Amendamentul 166

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 condiţii:
(a) oferta este conformă cu cerinţele, 
condiţiile şi criteriile stabilite în anunţul 
de concesionare sau în invitaţia pentru 
confirmarea interesului şi în documentele 
de atribuire a concesiunii;
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(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) şi
(ii) îndeplineşte criteriile de selecţie 
stabilite de autoritatea contractantă sau 
de entitatea contractantă în conformitate 
cu articolul 36 alineatele (1) - (3).

Or. fr

Justificare

Reluat la noul articol -26a.

Amendamentul 167

Propunere de directivă
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35 eliminat
Garanţii procedurale

Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante includ în anunţul de 
participare, în invitaţia de a transmite 
oferte sau în documentele concesiunii o 
descriere a concesiunii, a criteriilor de 
atribuire şi a cerinţelor minime care 
trebuie îndeplinite. Aceste informaţii 
trebuie să permită identificarea naturii şi 
a amplorii concesiunii, astfel încât 
operatorii economici să poată decide dacă 
să solicite sau nu participarea la 
procedura de atribuire a concesiunii. 
Descrierea, criteriile de atribuire şi 
cerinţele minime nu pot fi modificate pe 
parcursul negocierilor.
(2) În cursul procedurii de atribuire a 
concesiunii, autorităţile contractante şi 
entităţile contractante asigură respectarea 
egalităţii de tratament pentru toţi 
ofertanţii. În special, entităţile 
contractante nu prezintă, într-un mod 
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discriminatoriu, informaţii care ar putea 
avantaja anumiţi ofertanţi în raport cu 
ceilalţi.
(3) Atunci când autoritatea contractantă 
sau entitatea contractantă limitează 
numărul candidaţilor la un nivel adecvat, 
acest lucru se realizează într-un mod 
transparent şi pe baza unor criterii 
obiective, aflate la dispoziţia tuturor 
operatorilor economici interesaţi.
(4) Regulile privind organizarea 
procedurii de atribuire a concesiunii, 
inclusiv regulile privind comunicarea, 
etapele procedurii şi termenele, se 
stabilesc în prealabil şi se comunică 
tuturor participanţilor. 
(5) Dacă atribuirea concesiunii implică o 
negociere, autorităţile contractante sau 
entităţile contractante trebuie să respecte 
următoarele reguli:
(a) dacă negocierea are loc după 
transmiterea ofertelor, autorităţile sau 
entităţile contractante negociază cu 
ofertanţii ofertele transmise de aceştia în 
vederea adaptării ofertelor la criteriile şi 
cerinţele indicate în conformitate cu 
alineatul (1);
(b) autorităţile sau entităţile contractante 
nu le pot dezvălui celorlalţi participanţi 
soluţiile propuse sau alte informaţii 
confidenţiale comunicate de un candidat 
care participă la negocieri, fără acordul 
acestuia. Acest acord nu poate lua forma 
unei renunţări generale, ci trebuie dat cu 
referire la comunicarea preconizată a 
soluţiilor specifice sau a altor informaţii 
confidenţiale;
(c) autorităţile sau entităţile contractante 
pot realiza negocierea în mai multe etape 
succesive, în scopul reducerii numărului 
de oferte care urmează să fie negociate, 
aplicând criteriile de atribuire menţionate 
în anunţul de participare, în invitaţia de a 
transmite oferte sau în documentele 
concesiunii. În anunţul de participare, în 
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invitaţia de a transmite oferte sau în 
documentele concesiunii, autoritatea 
contractantă indică dacă a recurs la 
această opţiune;
(d) autorităţile sau entităţile contractante 
evaluează ofertele astfel cum au fost 
negociate pe baza criteriilor de atribuire 
indicate iniţial;
(e) autorităţile sau entităţile contractante 
ţin o evidenţă scrisă a deliberărilor 
formale şi a oricăror altor etape şi 
evenimente relevante pentru procedura de 
atribuire a concesiunii. În special, 
asigură, prin toate mijloacele adecvate,
trasabilitatea negocierilor.
(6) Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante informează cât mai rapid 
posibil fiecare candidat sau ofertant în 
legătură cu deciziile luate în ceea ce 
priveşte atribuirea unei concesiuni, 
inclusiv motivele pentru care au decis să 
nu atribuie un contract pentru care s-a 
publicat un anunţ de concesionare, sau să 
reînceapă procedura.
(7) La cererea părţii interesate, 
autoritatea contractantă trebuie, cât mai 
curând posibil şi, în orice caz, în termen 
de 15 zile de la primirea unei cereri scrise, 
să comunice:
(a) oricăror candidaţi respinşi, motivele 
respingerii candidaturii lor,
(b) oricăror ofertanţi respinşi, motivele 
respingerii ofertei lor, inclusiv, în cazurile 
prevăzute la articolul 32 alineatele (5) şi 
(6), motivele deciziei de neechivalare sau 
motivele deciziei conform căreia lucrările, 
bunurile sau serviciile nu corespund 
performanţelor sau cerinţelor funcţionale,
(c) oricăror ofertanţi care au prezentat o 
ofertă admisibilă, caracteristicile şi 
avantajele relative ale ofertei selectate, 
precum şi numele adjudecatarului sau al 
părţilor la acordul-cadru,
(d) oricăror ofertanţi care au depus o 
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ofertă admisibilă, desfăşurarea şi evoluţia 
negocierilor şi a dialogului cu ofertanţii.
(8) Cu toate acestea, autorităţile 
contractante pot decide să nu comunice 
anumite informaţii prevăzute la 
alineatul (6) privind atribuirea 
contractelor, în cazurile în care 
dezvăluirea respectivelor informaţii ar 
împiedica punerea în aplicare a 
legislaţiei, ar fi contrară interesului 
public, ar aduce atingere intereselor 
comerciale legitime ale operatorilor 
economici publici sau privaţi sau ar aduce 
atingere concurenţei loiale între aceştia.

Or. fr

Justificare

Articol eliminat în vederea simplificării. Reluat, în parte, la articolele 36, 38b, 38c.

Amendamentul 168

Propunere de directivă
Articolul 36 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 Articolul 36
Selecţia şi evaluarea calitativă a 

candidaţilor
Selecţia candidaţilor şi a ofertanţilor şi 

motivele de excludere

Or. fr

Justificare

Reluarea anumitor dispoziţii ale articolelor 35 şi 36, organizate astfel: 1) verificarea 
condiţiilor de participare a candidaţilor sau a ofertanţilor (capacităţi profesionale, tehnice şi 
financiare); 2) posibilitatea limitării numărului de candidaţi (în acest caz, candidaţilor 
selecţionaţi le va fi trimisă o invitaţie de prezentare a ofertelor); 3) motivele excluderii de la 
participarea la procedură şi posibilitatea candidatului sau a ofertantului în cauză de a-i 
dovedi totuşi concedentului fiabilitatea sa.
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Amendamentul 169

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul -1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Concedentul prevede în anunţul de 
concesiune, în invitaţia de a transmite 
oferte sau în documentele concesiunii o 
descriere a concesiunii, a condiţiilor de 
participare şi a criteriilor de atribuire. 

Or. fr

Justificare

Reluarea anumitor dispoziţii ale articolelor 35 şi 36. Acest nou alineat (-1) provine din 
articolul 35 alineatul (1) din propunerea Comisiei.

Amendamentul 170

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autorităţile contractante precizează, în 
anunţul de concesionare, condiţiile de 
participare referitoare la:

(1) Concedentul verifică condiţiile de 
participare referitoare la capacităţile 
profesionale, tehnice şi financiare ale 
candidaţilor şi ale ofertanţilor, precum şi
referinţa sau referinţele care trebuie 
prezentate ca dovadă, astfel cum se solicită 
în anunţul de concesionare. Condiţiile
trebuie să fie legate de obiectul 
contractului şi să fie nediscriminatorii şi 
proporţionale cu acesta şi pot fi însoţite, 
dacă este necesar, de cerinţe minime.

(a) capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale;
(b) capacitatea economică şi financiară;
(c) capacităţi tehnice şi profesionale.
Autorităţile contractante trebuie să 
limiteze condiţiile de participare la cele 
care sunt adecvate pentru a garanta că un 
candidat sau ofertant are capacitatea 
juridică şi financiară şi competenţele 
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tehnice şi comerciale de a executa 
concesiunea care urmează să fie atribuită. 
Toate cerinţele trebuie să aibă legătură cu 
obiectul contractului şi să fie strict 
proporţionale cu acesta, luând în 
considerare nevoia de a asigura o 
concurenţă reală.
Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante precizează, de asemenea, în 
anunţul de concesionare, referinţa sau 
referinţele care trebuie prezentate ca 
dovadă a capacităţilor operatorului 
economic. Cerinţele legate de aceste 
referinţe trebuie să fie nediscriminatorii şi 
proporţionale cu obiectul concesiunii.

Or. fr

Justificare

Reluarea anumitor dispoziţii ale articolelor 35 şi 36, în primul rând verificarea condiţiilor de 
participare a candidaţilor sau a ofertanţilor (capacităţi profesionale, tehnice şi financiare).

Amendamentul 171

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Referitor la criteriile prevăzute la 
alineatul (1), după caz şi pentru o 
concesiune determinată, un operator 
economic poate menţiona capacităţile altor 
entităţi, indiferent de natura juridică a 
relaţiilor cu acestea. În acest caz, 
operatorul economic trebuie să dovedească 
autorităţii contractante sau entităţii 
contractante că va dispune de resursele 
necesare pe întreaga durată a concesiunii, 
prezentând, de exemplu, angajamentul 
respectivelor entităţi în acest sens. 
Referitor la capacitatea economică şi 
financiară, autorităţile contractante şi 
entităţile contractante pot impune ca 
operatorul economic şi entităţile respective 
să fie răspunzătoare în solidar pentru 

(2) Pentru a îndeplini condiţiile de 
participare prevăzute la alineatul (1), după 
caz şi pentru o concesiune determinată, un 
operator economic poate menţiona 
capacităţile altor entităţi, indiferent de 
natura juridică a relaţiilor cu acestea. În 
acest caz, operatorul economic trebuie să 
dovedească concedentului că va dispune 
de resursele necesare pe întreaga durată a 
concesiunii, prezentând, de exemplu, 
angajamentul respectivelor entităţi în acest 
sens. Referitor la capacitatea economică şi 
financiară, concedentul poate impune ca 
operatorul economic şi entităţile respective 
să fie răspunzătoare în solidar pentru 
executarea contractului. 
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executarea contractului. 

Or. fr

Amendamentul 172

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În aceleaşi condiţii, un grup de 
operatori economici prevăzut la articolul 
22 poate menţiona capacităţile membrilor 
grupului sau ale altor entităţi.

eliminat

Or. fr

Justificare

Dispoziţie eliminată pentru simplificarea directivei.

Amendamentul 173

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Concedentul poate limita, într-un 
mod transparent şi pe baza unor criterii 
obiective, numărul de candidaţi sau de 
ofertanţi la un nivel adecvat.

Or. fr

Justificare

Se reiau anumite dispoziţii ale articolelor 35 şi 36, mai exact posibilitatea limitării numărului 
de candidaţi (în acest caz, candidaţilor selecţionaţi le va fi trimisă o invitaţie de prezentare a 
ofertelor).
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Amendamentul 174

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot adopta norme în 
vederea combaterii favoritismului, a 
corupţiei şi în vederea prevenirii
conflictelor de interese, pentru a asigura 
transparenţa procedurii de atribuire şi 
egalitatea de tratament între toţi 
ofertanţii.

eliminat

Referitor la conflictele de interese, 
măsurile adoptate nu trebuie să 
depăşească 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. fr

Justificare

Dezvoltarea şi integrarea dispoziţiilor privind conflictele de interese în noul articol 30a. 

Amendamentul 175

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 cunoştinţă de 
existenţa unei hotărâri cu autoritate de 
lucru judecat conform căreia acesta nu şi-
a îndeplinit obligaţiile privind plata 
impozitelor sau a contribuţiilor la 
asigurările sociale, în conformitate cu 

eliminat
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dispoziţiile legale ale ţării în care este 
stabilit sau ale statului membru al 
autorităţii sau al entităţii contractante.

Or. fr

Justificare

Dispoziţie eliminată pentru simplificarea directivei.

Amendamentul 176

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, autorităţile contractante şi 
entităţile contractante trebuie să prevadă 
o metodă pentru evaluarea executării 
contractului care să se bazeze pe obiective 
şi criterii măsurabile şi să fie aplicată în 
mod sistematic, coerent şi 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 şi de a obţine protecţie 
jurisdicţională.

eliminat

Or. fr

Justificare

Dispoziţie eliminată pentru simplificarea directivei.

Amendamentul 177

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre trebuie să specifice eliminat



PE492.669v02-00 140/187 PR\908614RO.doc

RO

condiţiile de punere în aplicare a 
prezentului articol. Statele membre pun la 
dispoziţia altor state membre, la cerere, 
orice informaţii referitoare la motivele de 
excludere enumerate în prezentul articol. 
Autorităţile competente din statul membru 
de stabilire comunică respectivele 
informaţii în conformitate cu articolul 88 
al Directivei care înlocuieşte [Directiva 
2004/18/CE].

Or. fr

Justificare

Dispoziţie eliminată pentru simplificarea directivei.

Amendamentul 178

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când stabilesc termenele de 
depunere a candidaturilor pentru 
concesiune şi de primire a ofertelor, 
autorităţile contractante sau entităţile 
contractante ţin cont, în mod special, de 
complexitatea concesiunii şi de perioada 
necesară pentru întocmirea ofertelor, fără a 
aduce atingere termenului minim 
prevăzut la articolul 37.

(1) Atunci când stabilesc termenele de 
depunere a candidaturilor sau de primire a 
ofertelor, concedentul ţine cont, în mod 
special, de complexitatea concesiunii şi de 
perioada necesară pentru întocmirea 
ofertelor sau a candidaturilor.

Or. fr

Justificare

Acest articol reuneşte dispoziţiile privind stabilirea termenelor (fostele articole 37 şi 38). 
Simplificarea dispoziţiilor directivei.
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Amendamentul 179

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când candidaturile sau ofertele 
pot fi făcute numai după o vizită la faţa 
locului sau după inspectarea la faţa 
locului a documentelor aflate la baza 
documentelor de atribuire a concesiunii, 
termenele pentru primirea candidaturilor 
pentru concesiune trebuie prelungite, 
astfel încât toţi operatorii economici 
interesaţi să aibă cunoştinţă de toate 
informaţiile necesare pentru prezentarea 
candidaturilor sau a ofertelor.

eliminat 

Or. fr

Justificare

Articolul 37 reuneşte dispoziţiile privind stabilirea termenelor (fostele articole 37 şi 38). 
Simplificarea dispoziţiilor directivei.

Amendamentul 180

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Termenul pentru depunerea 
candidaturilor sau pentru prezentarea 
ofertelor nu poate fi mai mic de 30 de zile 
de la data trimiterii anunţului de 
concesionare şi, respectiv, de la data la 
care candidaţii au putut lua cunoştinţă de 
invitaţia de prezentare a ofertelor. 

Or. fr

Justificare

Articolul 37 reuneşte acum dispoziţiile privind stabilirea termenelor (fostele articole 37 şi 
38). Simplificarea dispoziţiilor directivei.
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Amendamentul 181

Propunere de directivă
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat 
Termene de depunere a candidaturilor 

pentru concesiune
(1) În cazul în care autorităţile sau 
entităţile 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 anunţul de 
concesionare.
(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.

Or. fr

Justificare

Fuzionează cu articolul 37 în vederea simplificării şi clarificării dispoziţiilor directivei.

Amendamentul 182

Propunere de directivă
Articolul 38a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38a
Criteriile de atribuire

(1) Concedentul are libertatea de a 
organiza o negociere cu candidaţii şi 
ofertanţii. Atribuirea concesiunilor se 
realizează pe baza unor criterii obiective, 
care respectă principiile menţionate la 
articolul -26 al doilea paragraf.
(2) Obiectul concesiunii, criteriile de 
atribuire şi cerinţele minime definite în 
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documentele concesiunii nu pot fi 
modificate în mod arbitrar sau 
discriminatoriu pe parcursul negocierilor. 
Orice modificare este adusă imediat la 
cunoştinţa candidaţilor şi a ofertanţilor 
interesaţi.
(3) Criteriile de atribuire sunt legate de 
obiectul concesiunii. Acestea pot include 
criterii de mediu, sociale sau referitoare la 
inovare. Concedentul verifică 
conformitatea efectivă a ofertelor cu 
criteriile de atribuire. 
(4) Concedentul indică în anunţul de 
concesionare sau în invitaţia de a 
prezenta oferte ierarhia în care, eventual, 
ordonează criteriile prevăzute la alineatul 
(1).

Or. fr

Justificare

Anterior articolul 39. Nou articol privind criteriile de atribuire: 1) reamintirea importanţei 
negocierii la atribuirea concesiunii; 2) nemodificarea arbitrară a criteriilor de atribuire pe 
parcursul procedurii; 3) definirea criteriilor de atribuire; 4) posibilitatea ierarhizării 
criteriilor de către concedent. Eliminarea ponderării datorită incompatibilităţii sale cu 
necesitatea flexibilităţii. Ierarhizarea rămâne facultativă pentru a permite includerea unor 
soluţii inovatoare care nu au fost prevăzute iniţial.

Amendamentul 183

Propunere de directivă
Articolul 38b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38b
Cerinţele tehnice şi/sau funcţionale

(1) Cerinţele tehnice şi/sau funcţionale 
definesc caracteristicile lucrărilor şi/sau 
ale serviciilor care fac obiectul 
concesiunii. Acestea figurează în 
documentele concesiunii. 
(2) Cerinţele tehnice şi/sau funcţionale 
respectă principiul accesului egal al 
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operatorilor economici la procedura de 
atribuire a concesiunii şi nu au drept efect 
crearea de obstacole nejustificate în calea 
deschiderii către concurenţă a procedurii 
de atribuire a concesiunii.
În special, şi cu excepţia cazului în care 
sunt justificate de obiectul contractului, 
cerinţele tehnice şi/sau funcţionale nu pot 
preciza un anumit producător, o anumită 
origine sau un anumit procedeu, şi nici 
nu se pot referi la o marcă, la un brevet, 
la un tip sau la o producţie specifică, care 
ar avea ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor întreprinderi sau 
produse. Această referire este autorizată, 
cu titlu excepţional, în cazul în care nu 
este posibilă o descriere suficient de 
exactă şi de inteligibilă a obiectului 
contractului; menţiunea sau referirea 
respectivă trebuie să fie însoţită de 
cuvintele „sau echivalent”.

Or. fr

Justificare

Articolul 38b = alineatul (1) şi alineatul (3) litera (b) de la articolul 32. Introducerea unei 
noi noţiuni, care permite concedentului să definească cerinţele tehnice şi/sau funcţionale ale 
lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul concesiunii; Concedentul poate preciza obiectul 
concesiunii sau poate introduce cerinţe mai specifice, de exemplu, în ceea ce priveşte accesul 
persoanelor cu dizabilităţi sau performanţele ecologice. Diferenţe în raport cu specificaţiile 
tehnice (articolul 32), care sunt prea detaliate şi contrare principiului de transfer al riscului, 
care trebuie să îi permită concesionarului să păstreze o marjă de manevră.

Amendamentul 184

Propunere de directivă
Articolul 38c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38c

Comunicarea cu candidaţii şi cu ofertanţii
(1) Concedentul informează cât mai rapid 
posibil fiecare candidat sau ofertant în 
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legătură cu deciziile luate în ceea ce 
priveşte atribuirea unei concesiuni, 
inclusiv motivele de respingere a 
candidaturilor sau a ofertelor acestora, 
precum şi motivele pentru care a decis să 
nu atribuie un contract pentru care s-a 
publicat un anunţ de concesionare, sau să 
reînceapă procedura. 
(2) Concedentul poate decide să nu 
comunice anumite informaţii prevăzute la 
alineatul (1) privind atribuirea 
contractelor, în cazurile în care 
dezvăluirea respectivelor informaţii ar 
împiedica punerea în aplicare a 
legislaţiei, ar fi contrară interesului 
public, ar aduce atingere intereselor 
comerciale legitime ale operatorilor 
economici publici sau privaţi sau ar aduce 
atingere concurenţei loiale între aceştia.

Or. fr

Justificare

Acest nou articol 38 provine din articolul 35 alineatele (6) şi (8) din propunerea Comisiei.

Amendamentul 185

Propunere de directivă
Articolul 39 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39 eliminat
Criterii de atribuire a concesiunilor

(1) Atribuirea concesiunilor se realizează 
pe baza unor criterii obiective care 
asigură respectarea principiilor de 
transparenţă, de nediscriminare şi de 
egalitate de tratament şi care garantează 
evaluarea ofertelor în condiţii de 
concurenţă efectivă, care să permită 
identificarea unui avantaj economic 
general pentru autoritatea contractantă 
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sau entitatea contractantă.
(2) Criteriile de atribuire trebuie să aibă 
legătură cu obiectul concesiunii şi nu 
trebuie să-i confere autorităţii 
contractante sau entităţii contractante o 
libertate de alegere nelimitată.
Aceste criterii trebuie să asigure o 
concurenţă efectivă şi să fie însoţite de 
cerinţe care să permită verificarea 
efectivă a informaţiilor furnizate de 
ofertanţi. Autorităţile contractante şi 
entităţile contractante trebuie să verifice 
efectiv, pe baza informaţiilor şi a dovezilor 
furnizate de ofertanţi, dacă ofertele 
îndeplinesc criteriile de atribuire.
(3) Autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă precizează în anunţul de 
concesionare sau în documentele 
concesiunii ponderea relativă acordată 
fiecărui criteriu stabilit la alineatul (1) 
sau enumeră criteriile respective în 
ordinea descrescătoare a importanţei.
(4) Statele membre pot stabili ca 
autorităţile contractante şi entităţile 
contractante să atribuie concesiunile pe 
baza criteriului ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere 
economic, în conformitate cu 
alineatul (2). În afară de preţ şi de 
costuri, aceste criterii pot include 
următoarele aspecte:
(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, caracteristicile estetice şi 
funcţionale, accesibilitatea, proiectarea 
pentru toţi utilizatorii, caracteristicile 
ecologice şi caracterul inovator;
(b) pentru concesiunile de servicii şi 
concesiunile care implică proiectarea de 
lucrări, pot fi luate în considerare 
organizarea, calificarea şi experienţa 
personalului desemnat să execute 
concesiunea în cauză, cu consecinţa că, 
în urma atribuirii contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu 
aprobarea autorităţii contractante sau a 
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entităţii contractante, care trebuie să 
verifice dacă înlocuirile asigură o 
organizare şi o calitate echivalente;
(c) serviciile post-vânzare şi asistenţa 
tehnică, data livrării şi termenul de livrare 
sau de execuţie;
(d) procesul specific de producţie sau de 
furnizare a lucrărilor, a bunurilor sau a 
serviciilor solicitate sau din oricare altă 
etapă a ciclului de viaţă menţionată la 
articolul 2 alineatul (1) punctul (14), în 
măsura în care criteriile respective se 
referă la factori direct implicaţi în aceste 
procese şi caracterizează procesul specific 
de producţie sau de furnizare a lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor solicitate.
(5) În cazul prevăzut la alineatul (4), 
autoritatea sau entitatea contractantă 
specifică în anunţul de participare, în 
invitaţia de a transmite oferte sau în 
documentele concesiunii ponderea 
relativă acordată fiecăruia dintre criteriile 
alese pentru determinarea ofertei celei 
mai avantajoase din punct de vedere 
economic.
Această pondere poate fi exprimată ca un 
interval a cărui întindere maximă trebuie 
să fie corespunzătoare.
Dacă ponderarea nu este posibilă din 
motive obiective, autoritatea sau entitatea 
contractantă indică criteriile în ordinea 
descrescătoare a importanţei.

Or. fr

Justificare

A se vedea noul articol 38a propus de către raportor. 
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Amendamentul 186

Propunere de directivă
Articolul 40 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40 eliminat
Calcularea costurilor pe durata ciclului 

de viaţă
(1) Calcularea costurilor pe durata 
ciclului de viaţă trebuie să acopere, în 
măsura în care este pertinent, toate 
costurile următoare pe parcursul ciclului 
de viaţă al unui produs, al unui serviciu 
sau al unei lucrări, în sensul articolului 2 
alineatul (1) punctul 14:
(a) costurile interne, inclusiv costurile 
legate de achiziţionare (cum sunt costurile 
de producţie), de utilizare (cum sunt 
consumul de energie şi costurile de 
întreţinere) şi de sfârşitul ciclului de viaţă 
(cum sunt costurile de colectare şi 
reciclare)
(b) costurile de mediu externe legate 
direct de ciclul de viaţă, cu condiţia ca 
valoarea lor monetară să poată fi 
determinată şi verificată, acestea putând 
include costul emisiilor de gaze cu efect 
de seră şi al altor emisii poluante şi alte 
costuri de atenuare a efectelor 
schimbărilor climatice.
(2) În cazul în care autorităţile 
contractante evaluează costurile folosind 
o abordare pe baza costului ciclului de 
viaţă, ele indică în documentele de 
atribuire a concesiunii metodologia 
utilizată pentru calcularea costurilor 
generate pe durata ciclului de viaţă. 
Metodologia utilizată trebuie să 
îndeplinească toate condiţiile următoare:
(a) să fi fost elaborată pe baza unor 
informaţii ştiinţifice sau pe baza altor 
criterii nediscriminatorii şi verificabile în 
mod obiectiv;
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(b) să fi fost elaborată pentru aplicare 
repetată sau continuă;
(c) să fie accesibilă tuturor părţilor 
interesate.
Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante le permit operatorilor 
economici să aplice o metodologie diferită 
la stabilirea costurilor pe ciclul de viaţă 
pentru oferta lor, cu condiţia ca aceştia să 
dovedească faptul că metodologia în 
cauză îndeplineşte cerinţele stabilite la 
literele (a), (b) şi (c) şi că este echivalentă 
cu metodologia indicată de autoritatea 
contractantă sau de entitatea 
contractantă.
(3) În toate cazurile în care se adoptă, ca 
parte a unui act legislativ al Uniunii, 
inclusiv prin acte delegate în temeiul 
legislaţiei sectoriale specifice, o 
metodologie comună pentru calcularea 
costurilor pe ciclu de viaţă, aceasta 
trebuie aplicată atunci când costul pe 
ciclu de viaţă este inclus în criteriile de 
atribuire menţionate la articolul 39 
alineatul (4).
O listă a acestor acte legislative şi delegate 
figurează la anexa II. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 46 în ceea ce 
priveşte actualizarea acestei liste, atunci 
când, din cauza adoptării unor noi 
dispoziţii legislative, a abrogării sau a 
modificării legislaţiei, aceste actualizări se 
dovedesc necesare.

Or. fr

Justificare
Eliminarea trimiterii la calcularea costului ciclului de viaţă, în corelaţie cu eliminarea 
criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Într-adevăr, 
concedentul este liber să aleagă criteriile de atribuire pe care le consideră pertinente, 
respectând normele din prezenta directivă.
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Amendamentul 187

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 
intenţionează să o subcontracteze unor 
terţi, precum şi subcontractanţii propuşi.

(1) În documentele achiziţiei, concedentul
poate solicita ofertantului, sau poate fi 
obligată de un stat membru să îi solicite 
acestuia, să indice în oferta sa partea din 
contract pe care intenţionează să o 
subcontracteze unor terţi, precum şi 
subcontractanţii propuşi.

Or. fr

Amendamentul 188

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) O concesiune în curs poate fi 
modificată printr-un act adiţional, cu 
excepţia cazului în care modificările sunt 
substanţiale.

Or. fr

Justificare

Introducerea unui nou alineat, care clarifică articolul, precizând faptul că o concesiune în 
curs poate fi modificată (principiu general), cu excepţia cazului în care modificările sunt 
substanţiale (excluderi).
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Amendamentul 189

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:

(2) Modificarea substanţială a dispoziţiilor 
unei concesiuni în curs necesită derularea 
unei noi proceduri de atribuire a 
concesiunii, în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei directive. O modificare este 
substanțială atunci când este îndeplinită 
una dintre următoarele condiţii:

(-a) modificarea transformă natura 
concesiunii
(- aa) modificarea presupune înlocuirea 
concesionarului;

(a) modificarea introduce condiţii care, 
dacă ar fi fost incluse în procedura iniţială 
de atribuire a concesiunii, ar fi permis 
selectarea altor candidaţi decât cei selectaţi 
iniţial sau ar fi permis atribuirea 
concesiunii unui alt candidat sau ofertant;

(a) modificarea introduce condiţii care, 
dacă ar fi fost incluse în procedura iniţială 
de atribuire a concesiunii, ar fi permis 
selectarea altor candidaţi decât cei selectaţi 
iniţial sau ar fi permis atribuirea 
concesiunii unui alt candidat sau ofertant;

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

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

(c) modificarea extinde domeniul 
concesiunii în mod considerabil, astfel 
încât acesta să includă bunuri, servicii sau 
lucrări care nu erau incluse iniţial.

(c) modificarea extinde domeniul 
concesiunii în mod considerabil, incluzând
servicii sau lucrări care nu erau incluse 
iniţial.

Or. fr

Justificare

Clarificarea calificării „modificare substanţială”, care implică lansarea unei noi proceduri 
de atribuire, şi integrarea articolului 42 alineatul (3), care priveşte, de asemenea, un caz 
asimilat unei modificări substanţiale (înlocuirea concesionarului) pentru clarificarea şi 
simplificarea textului.
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Amendamentul 190

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se consideră că înlocuirea 
concesionarului este o modificare 
substanţială în sensul alineatului (1).
Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică în cazul preluării poziţiei 
contractantului iniţial prin succesiune cu 
titlu universal sau particular, ca urmare a 
insolvenţei sau a unor operaţiuni de 
restructurare a societăţii comerciale sau pe 
baza unei clauze contractuale a unui alt 
operator economic care îndeplineşte 
criteriile calitative de selecţie stabilite 
iniţial, cu condiţia ca aceasta să nu implice 
alte modificări substanţiale ale concesiunii 
şi să nu se facă în scopul de a eluda 
aplicarea prezentei directive.

Alineatul (2) litera (-aa) nu se aplică în 
cazul preluării poziţiei contractantului 
iniţial prin succesiune cu titlu universal sau 
particular, ca urmare a unor operaţiuni de 
restructurare a societăţii comerciale, a 
transmiterii patrimoniului sau a activelor 
între întreprinderi, a preluării 
concesionarului în urma insolvenţei
acestuia, sau pe baza unei clauze 
contractuale a unui alt operator economic 
care îndeplineşte criteriile calitative de 
selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca 
aceasta să nu implice alte modificări 
substanţiale ale concesiunii şi să nu se facă 
în scopul de a eluda aplicarea prezentei 
directive.

Or. fr

Justificare

Includerea alineatului la articolul 42 alineatul (2) pentru clarificarea şi simplificarea 
directivei.

Amendamentul 191

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cu condiţia să nu schimbe caracterul 
general al concesiunii, modificarea unei 
concesiuni nu este considerată 
substanţială atunci când:
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(a) aceasta a fost prevăzută în contractul 
de concesiune iniţial sub forma unor 
clauze sau opţiuni de revizuire clare, 
precise şi fără echivoc, care precizează 
limitele şi natura posibilelor modificări 
sau opţiuni, precum şi condiţiile în care se 
poate recurge la acestea.
(b) valoarea sa nu depăşeşte pragul fixat 
la articolul 6 şi este mai mică de 5% din 
valoarea actualizată a contractului iniţial. 
În cazul în care se efectuează mai multe 
modificări succesive, evaluarea se face pe 
baza valorii actualizate cumulate a 
modificărilor succesive.

Or. fr

Justificare

Reorganizarea articolului 42 alineatul (4) şi a articolului 42 alineatul (5) existente, care se 
referă la două cazuri în care modificarea nu este considerată a fi substanţială dacă nu 
modifică caracterul concesiunii (clauze de revizuire sau opţiuni; prag de 5% din valoarea 
iniţială). Cuvintele „achiziţii publice” („preţ”) au fost modificate. Luarea în considerare a 
valorii actualizate a contractului iniţial, care este mai justă. Al doilea paragraf provine de la 
articolul 42 alineatul (4).

Amendamentul 192

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 193

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) necesitatea modificării a intervenit în 
urma unor circumstanţe pe care un 
concedent diligent nu ar fi putut să le 
prevadă;

Or. fr

Justificare

Modificarea articolului 42 alineatul (6), care explică situaţia în care o modificare, în pofida 
caracterului său substanţial, nu necesită o nouă procedură de atribuire. 

Amendamentul 194

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul concesiunilor atribuite de 
autorităţi contractante, pentru care 
eventuala creştere a preţului nu depăşeşte 
50 % din valoarea concesiunii iniţiale.

(c) în cazul concesiunilor atribuite de 
autorităţi contractante, atunci când 
valoarea modificării prevăzute depăşeşte 
cu mai mult de 50% valoarea iniţială 
actualizată a concesiunii;

Or. fr

Justificare

Modificarea articolului 42 alineatul (6), care explică situaţia în care o modificare, în pofida 
caracterului său substanţial, nu necesită o nouă procedură de atribuire. Luarea în 
considerare a valorii actualizate a contractului iniţial, care este mai justă. În plus, cuvintele 
„achiziţii publice” („preţ”) au fost modificate.
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Amendamentul 195

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorităţile contractante sau entităţile 
contractante publică anunţuri cu privire la 
astfel de modificări în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. Anunţurile respective 
conţin informaţiile prevăzute în anexa VII 
şi se publică în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 28.

Concedentul publică anunţuri cu privire la 
astfel de modificări în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. Anunţurile respective 
conţin informaţiile prevăzute în anexa VII 
şi se publică în conformitate cu dispoziţiile 
articolului 28. 

Or. fr

Amendamentul 196

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autorităţile contractante şi entităţile 
contractante nu recurg la modificări ale 
concesiunii în cazurile în care:

(7) Concedentul nu poate utiliza 
dispoziţiile prezentului articol în cazurile 
în care:

(a) modificările ar avea ca scop remedierea 
unor deficienţe de executare a contractului 
de către concesionar sau ale consecinţelor 
acestora, care pot fi remediate prin 
asigurarea respectării obligaţiilor 
contractuale;

(a) modificările ar avea ca scop remedierea 
unor deficienţe de executare a contractului 
de către concesionar sau ale consecinţelor 
acestora, care pot fi remediate prin 
asigurarea respectării obligaţiilor 
contractuale;

(b) modificările ar avea ca scop 
compensarea riscurilor de creştere a 
preţului rezultate în urma unor fluctuaţii 
ale preţului care ar putea afecta 
semnificativ executarea contractului şi 
care au fost acoperite de concesionar.

(b) modificările ar avea ca scop 
diminuarea riscului de exploatare 
suportat de către concesionar. 

Or. fr

Justificare

Clarificarea articolului 42 alineatul (7) existent, care se referă la două cazuri de modificare 
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în care concedentul nu poate utiliza dispoziţiile prezentului articol, pentru a se evita 
eventuale abuzuri [considerarea unor schimbări care trebuie să conducă la o nouă procedură 
de atribuire a contractului drept modificări, beneficiind astfel de dispoziţii simplificate, 
precum cele de la articolul 42 alineatele (3) şi (4) noi].

Amendamentul 197

Propunere de directivă
Articolul 43 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autorităţile 
contractante şi entităţile contractante au
posibilitatea, în condiţiile stabilite de 
legislaţia naţională în domeniul 
contractelor, de a rezilia un contract de 
concesiune în cursul perioadei sale de 
valabilitate dacă este îndeplinită una dintre 
următoarele condiţii:

Statele membre se asigură că concedentul 
are posibilitatea, în condiţiile stabilite de 
legislaţia naţională, de a rezilia un contract 
de concesiune în cursul perioadei sale de 
valabilitate dacă este îndeplinită una dintre 
următoarele condiţii:

Or. fr

Amendamentul 198

Propunere de directivă
Articolul 43 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) excepţiile prevăzute la articolul 15 
încetează să se mai aplice în urma unei 
participaţii private în cadrul persoanei 
juridice căreia i se atribuie contractul, 
conform articolului 15 alineatul (4);

(a) excepţiile prevăzute la articolul 15 
încetează să se mai aplice în urma unei 
participaţii private în cadrul persoanei 
juridice căreia i se atribuie contractul, 
conform articolului 15; 

Or. fr

Justificare

Limitarea dispoziţiilor prezentului alineat doar la cazul de la articolul 15 alineatul (4) 
(cooperare orizontală) nu este logică. Aceste dispoziţii trebuie să se aplice la toate cazurile 
de la articolul 15 alineatul (4) în care absenţa participării private reprezintă un criteriu.
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Amendamentul 199

Propunere de directivă
Articolul 43 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
constată, în cadrul unei proceduri în 
temeiul articolului 258 din tratat, că un stat 
membru a încălcat obligaţiile care îi revin 
în temeiul tratatelor deoarece un concedent
aparţinând statului membru respectiv a 
atribuit contractul în cauză fără a respecta 
obligaţiile care îi revin în temeiul tratatelor 
şi al prezentei directive.

Or. fr

Amendamentul 200

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Competenţa de a adopta acte delegate
menţionată la articolul 21 alineatul (3) şi la
articolul 23 alineatul (2), se conferă 
Comisiei pe o perioadă nedeterminată, de
la [data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

Or. fr

Justificare

Eliminarea unei trimiteri eronate, care nu există [articolul 52 alineatul (2)] şi actualizarea 
dispoziţiilor privind actele delegate.
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Amendamentul 201

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competenţelor menţionată la 
articolul 4 alineatul (3), articolul 21 
alineatul (3), articolul 23 alineatul (2), 
articolul 25 alineatul (3), articolul 40 
alineatul (3) şi articolul 52 alineatul (2)
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării 
competenţelor 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. 
Ea nu aduce atingere validităţii actelor 
delegate aflate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 21 alineatul (3) şi la articolul 23 
alineatul (2) poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării de 
competenţe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de
la o dată ulterioară menţionată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.

Or. fr

Justificare

Eliminarea unei trimiteri eronate, care nu există [articolul 52 alineatul (2)] şi actualizarea 
dispoziţiilor privind actele delegate.

Amendamentul 202

Propunere de directivă
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA II eliminată
LISTA ACTELOR LEGISLATIVE ALE 
UNIUNII EUROPENE PREVĂZUTE LA 
ARTICOLUL 40 ALINEATUL (3)
1. Directiva 2009/33/CE

Or. fr



PR\908614RO.doc 159/187 PE492.669v02-00

RO

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de concesionare şi eliminarea 
consecinţelor eliminării articolului 40 privind calcularea costului ciclului de viaţă.

Amendamentul 203

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În domeniul gazelor şi al energiei 
termice:

În domeniul gazelor şi al energiei destinate 
încălzirii şi răcirii:

(a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de 
reţele fixe destinate furnizării de servicii 
publice în domeniul producerii, 
transportului sau distribuţiei de gaze sau 
energie termică;

(a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de 
reţele fixe destinate furnizării de servicii 
publice în domeniul producerii, 
transportului sau distribuţiei de gaze sau 
energie destinată încălzirii şi răcirii;

(b) alimentarea cu gaze sau energie termică 
a unor asemenea reţele.

(b) alimentarea cu gaze sau energie 
destinată încălzirii sau răcirii a unor 
asemenea reţele.

Furnizarea de gaze sau de energie termică
reţelelor care prestează un serviciu public, 
de către o entitate contractantă prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) paragrafele 2 şi 3, 
nu se consideră activitate relevantă în 
sensul alineatului (1), în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condiţiile de mai jos:

Furnizarea de gaze sau de energie destinată 
încălzirii sau răcirii reţelelor care 
prestează un serviciu public, de către o 
entitate contractantă prevăzută la articolul 
4 alineatul (1) paragrafele 2 şi 3, nu se 
consideră activitate relevantă în sensul 
alineatului (1), în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condiţiile de mai jos:

(c) producerea de gaze sau de energie 
termică de către entitatea în cauză este 
consecinţa inevitabilă a desfăşurării unei 
activităţi, alta decât cele menţionate în 
prezentul alineat sau la alineatele (2) – (4) 
din prezenta anexă;

(c) producerea de gaze sau de energie 
destinată încălzirii sau răcirii de către 
entitatea în cauză este consecinţa 
inevitabilă a desfăşurării unei activităţi, 
alta decât cele menţionate în prezentul 
alineat sau la alineatele (2) – (4) din 
prezenta anexă;

(d) alimentarea reţelei publice este 
destinată doar exploatării economice a unei 
astfel de producţii şi reprezintă maximum 
20 % din cifra de afaceri a entităţii, ţinând 
cont de media ultimilor trei ani, inclusiv 
anul curent.

(d) alimentarea reţelei publice este 
destinată doar exploatării economice a unei 
astfel de producţii şi reprezintă maximum 
20 % din cifra de afaceri a entităţii, ţinând 
cont de media ultimilor trei ani, inclusiv 
anul curent.
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Or. fr

Justificare
Adăugarea activităţilor legate de răcire, având în vedere că este vorba de acelaşi sistem ca şi 
pentru încălzire.

Amendamentul 204

Propunere de directivă
Anexa III – punctul 2 – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Alimentarea reţelelor cu energie electrică priveşte şi comercializarea cu amănuntul (pentru 
persoanele fizice) şi nu numai vânzarea angro.

Amendamentul 205

Propunere de directivă
Anexa IV – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

INFORMAŢII CARE TREBUIE 
INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE 
CONCESIONARE

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. fr



PR\908614RO.doc 161/187 PE492.669v02-00

RO

Amendamentul 206

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Descrierea achiziţiei: natura şi 
amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea 
sau valoarea bunurilor, natura şi 
amploarea serviciilor. În cazul în care 
concesiunea este împărţită în loturi, 
aceste informaţii trebuie furnizate pentru 
fiecare lot în parte. Dacă este cazul, se 
descriu eventualele opţiuni.

4. Descrierea contractului: natura şi 
amploarea lucrărilor, natura şi amploarea 
serviciilor. 

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de concesionare şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice (precum loturile, furnizarea de produse etc.)

Amendamentul 207

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Numărul (numerele) de referinţă din 
nomenclatura CPV. În cazul în care 
concesiunea este împărţită în loturi, 
aceste informaţii trebuie furnizate pentru 
fiecare lot în parte.

5. Numărul (numerele) de referinţă din 
nomenclatura CPV. 

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de concesionare şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice (precum loturile, furnizarea de produse etc.)
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Amendamentul 208

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Codul NUTS al locului principal de 
executare a lucrărilor, în cazul 
concesiunilor de lucrări, sau codul NUTS 
al locului principal de prestare, în cazul 
concesiunilor de servicii; În cazul în care 
concesiunea este împărţită în loturi, 
aceste informaţii trebuie furnizate pentru 
fiecare lot în parte.

6. Codul NUTS al locului principal de 
executare a lucrărilor, în cazul 
concesiunilor de lucrări, sau codul NUTS 
al locului principal de prestare, în cazul 
concesiunilor de servicii; 

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de concesionare şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice (precum loturile, furnizarea de produse etc.)

Amendamentul 209

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 împărţită în loturi, 
aceste informaţii trebuie furnizate pentru 
fiecare lot în parte, împreună cu metoda 
detaliată de calcul a valorii totale estimate 
a concesiunii, în conformitate cu 
articolul 6.

7. Valoarea totală estimată a concesiunii 
(concesiunilor). 

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de concesionare şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice (precum loturile, furnizarea de produse etc.)



PR\908614RO.doc 163/187 PE492.669v02-00

RO

Amendamentul 210

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În cazul în care concesiunea este 
împărţită în loturi, se menţionează dacă 
este posibilă depunerea de oferte pentru un 
singur lot, pentru mai multe loturi sau 
pentru toate loturile; se indică orice 
posibile limitări privind numărul de loturi 
care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.

eliminat

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de concesionare şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice (precum loturile, furnizarea de produse etc.)

Amendamentul 211

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Calendarul pentru livrarea bunurilor, 
executarea lucrărilor sau prestarea 
serviciilor şi, pe cât posibil, durata 
concesiunii.

9. Calendarul punerii în aplicare a 
concesiunii; durata concesiunii.

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor privind achiziţiile publice (precum loturile, furnizarea de produse 
etc.).
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Amendamentul 212

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 10 – subpunctul b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

dacă este cazul, se menţionează că 
gestionarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor acte cu 
putere de lege sau al unor acte 
administrative; se menţionează respectivele 
actele cu putere de lege şi acte 
administrative,

Or. fr

Amendamentul 213

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 11 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Descrierea procedurii de atribuire 
utilizate, dacă procedura urmează să se 
desfăşoare pe etape, numărul de candidaţi 
care vor fi admişi într-o anumită etapă 
sau care vor fi invitaţi să depună oferte, 
precum şi criteriile obiective care vor fi 
utilizate pentru selectarea candidaţilor în 
cauză.

11. Descrierea procedurii de atribuire 
utilizate:

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de concesionare şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice (precum loturile, furnizarea de produse etc.).
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Amendamentul 214

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 11 – subpunctul a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) termenul de depunere a candidaturilor (a) termenul de depunere a candidaturilor 
sau de primire a ofertelor;

Or. fr

Amendamentul 215

Propunere de directivă
Anexa IV – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. În cazul procedurilor care comportă o 
singură etapă:

eliminat

(a) termenul pentru primirea ofertelor, 
dacă diferă de termenul pentru 
transmiterea candidaturilor,
(b) perioada de timp pe parcursul căreia 
ofertantul trebuie să îşi menţină oferta,
(c) data, ora şi locul deschiderii ofertelor,
(d) persoanele autorizate să fie prezente la 
o astfel de deschidere.

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de concesionare şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice (precum loturile, furnizarea de produse etc.).
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Amendamentul 216

Propunere de directivă
Anexa V – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Descrierea achiziţiei: natura şi 
amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea 
sau valoarea bunurilor, natura şi amploarea 
serviciilor. În cazul în care concesiunea 
este împărţită în loturi, aceste informaţii 
trebuie furnizate pentru fiecare lot în 
parte. Dacă este cazul, se descriu 
eventualele opţiuni.

5. Descrierea contractului: natura şi 
amploarea lucrărilor, natura şi amploarea 
serviciilor.

Or. fr

Amendamentul 217

Propunere de directivă
Anexa V – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

7. Criteriile prevăzute la articolul 38a care 
au fost utilizate pentru atribuirea 
concesiunii sau a concesiunilor.

Or. fr

Amendamentul 218

Propunere de directivă
Anexa V – 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;
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(b) numărul de oferte primite din 
străinătate;
(c) numărul de oferte primite pe cale 
electronică.

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de atribuire a concesiunii şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice (precum loturile, furnizarea de produse etc.). Unele 
informaţii nu sunt pertinente în absenţa unei publicări prealabile.

Amendamentul 219

Propunere de directivă
Anexa V – 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 şi adresa 
de Internet ale ofertantului (ofertanţilor) 
câştigător(i), inclusiv:

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

(a) menţiunea dacă ofertantul câştigător 
este o întreprindere din categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii;
(b) menţiunea dacă concesiunea a fost 
atribuită unui consorţiu.

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de atribuire a concesiunii şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice (precum loturile, furnizarea de produse etc.). Unele 
informaţii nu sunt pertinente în absenţa unei publicări prealabile.
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Amendamentul 220

Propunere de directivă
Anexa V – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Valoarea şi principalele condiţii 
financiare ale concesiunii atribuite, 
inclusiv onorarii şi preţuri.

11. Valoarea şi principalele condiţii 
financiare ale concesiunii atribuite. 

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de atribuire a concesiunii şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice (precum loturile, furnizarea de produse etc.). Unele 
informaţii nu sunt pertinente în absenţa unei publicări prealabile.

Amendamentul 221

Propunere de directivă
Anexa V – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de atribuire a concesiunii şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice (precum loturile, furnizarea de produse etc.). Unele 
informaţii nu sunt pertinente în absenţa unei publicări prealabile.
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Amendamentul 222

Propunere de directivă
Anexa V – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Denumirea şi adresa organismului de 
supraveghere şi ale organismului de 
contestare şi, după caz, de procedurile de 
mediere. Informaţii exacte privind 
termenul pentru procedurile de contestare 
sau, după caz, denumirea, adresa, numărul 
de telefon, numărul de fax şi adresa de e-
mail ale serviciului de la care se pot obţine 
aceste informaţii

14. Denumirea şi adresa organismului 
competent în caz de contestaţie şi, după 
caz, de mediere. Informaţii exacte privind 
termenul pentru procedurile de contestare 
sau, după caz, denumirea, adresa, numărul 
de telefon, numărul de fax şi adresa de e-
mail ale serviciului de la care se pot obţine 
aceste informaţii

Or. fr

Justificare

Aliniere la restul proiectului de raport, eliminarea menţionării organului de supraveghere.

Amendamentul 223

Propunere de directivă
Anexa V – partea IIa

Textul propus de Comisie Amendamentul

INFORMAŢII CARE TREBUIE 
INCLUSE ÎN ANUNŢURILE 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 legislaţia 
naţională), adresa, inclusiv codul NUTS, 
numărul de telefon, numărul de fax, 
adresa de e-mail şi de Internet ale 
autorităţii sau ale entităţii contractante şi, 
dacă sunt diferite, cele ale serviciului de 
la care se pot obţine informaţii 
suplimentare.
2. Descrierea achiziţiei: natura şi 
amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea 
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sau valoarea bunurilor, natura şi 
amploarea serviciilor. În cazul în care 
concesiunea este împărţită în loturi, 
aceste informaţii trebuie furnizate pentru 
fiecare lot în parte. Dacă este cazul, se 
descriu eventualele opţiuni.
3. Numărul (numerele) de referinţă din 
nomenclatura CPV.
4. Tipul autorităţii contractante sau al 
entităţii contractante şi 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 
şi adresa de Internet ale operatorilor 
economici cărora le-a fost atribuită 
concesiunea.
7. Valoarea şi principalele condiţii 
financiare ale concesiunii atribuite, 
inclusiv onorarii şi preţuri.
8. Metoda detaliată de calcul a valorii 
totale estimate a concesiunii, în 
conformitate cu articolul 6.

Or. fr

Justificare

Eliminarea acestei părţi care se referă la anunţurile de concesionare pentru pragurile 
intermediare [consecinţă a eliminării articolului 27 alineatul (2)].

Amendamentul 224

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Numărul (numerele) de referinţă din 
nomenclatura CPV. În cazul în care 
contractul este împărţit în loturi, această 
informaţie trebuie furnizată pentru 

3. Numărul (numerele) de referinţă din 
nomenclatura CPV.
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fiecare lot.

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de atribuire a concesiunii de servicii 
sociale şi de alte servicii specifice, în special menţiunea loturilor, şi eliminarea informaţiilor 
privind achiziţiile publice (precum loturile, furnizarea de produse etc.).

Amendamentul 225

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cel puţin un rezumat privind natura şi 
cantitatea serviciilor şi, după caz, a 
lucrărilor şi bunurilor furnizate.

4. Un rezumat al obiectului concesiunii.

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de atribuire a concesiunii de servicii 
sociale şi de alte servicii specifice şi eliminarea informaţiilor privind achiziţiile publice 
(precum loturile, furnizarea de produse etc.).

Amendamentul 226

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Valoarea şi principalele condiţii 
financiare ale concesiunii atribuite, 
inclusiv onorarii şi preţuri.

6. Valoarea şi principalele condiţii 
financiare ale concesiunii atribuite. 

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de atribuire a concesiunii de servicii 
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sociale şi de alte servicii specifice şi eliminarea informaţiilor privind achiziţiile publice 
(precum loturile, furnizarea de produse etc.).

Amendamentul 227

Propunere de directivă
Anexa VII – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Codul NUTS al locului principal de 
executare a lucrărilor, în cazul 
concesiunilor de lucrări publice, sau codul 
NUTS al locului principal de livrare sau de 
prestare, în cazul concesiunilor de servicii;

3. Codul NUTS al locului principal de 
executare a lucrărilor, în cazul 
concesiunilor de lucrări, sau codul NUTS 
al locului principal de prestare, în cazul 
concesiunilor de servicii;

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de modificare a concesiunii şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice.

Amendamentul 228

Propunere de directivă
Anexa VII – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Descrierea concesiunii înainte şi după 
modificare: natura şi amploarea lucrărilor, 
natura şi cantitatea sau valoarea 
bunurilor, natura şi amploarea serviciilor.

4. Descrierea concesiunii înainte şi după 
modificare: natura şi amploarea lucrărilor, 
natura şi amploarea serviciilor.

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de modificare a concesiunii şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice.
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Amendamentul 229

Propunere de directivă
Anexa VII – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Dacă este cazul, modificarea condiţiilor 
financiare ale concesiunii, inclusiv 
creşterile preţurilor sau ale onorariilor 
cauzate de modificare.

5. Dacă este cazul, modificarea condiţiilor 
financiare ale concesiunii. 

Or. fr

Justificare

Simplificarea informaţiilor solicitate în anunţurile de modificare a concesiunii şi eliminarea 
informaţiilor privind achiziţiile publice.

Amendamentul 230

Propunere de directivă
Anexa VII – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Denumirea şi adresa organismului de 
supraveghere şi ale organismului de 
contestare şi, după caz, de procedurile de 
mediere. Informaţii exacte privind 
termenul pentru procedurile de contestare 
sau, după caz, denumirea, adresa, numărul 
de telefon, numărul de fax şi adresa de e-
mail ale serviciului de la care se pot obţine 
aceste informaţii

10. Denumirea şi adresa organismului 
competent în caz de contestaţie şi, după 
caz, de mediere. Informaţii exacte privind 
termenul pentru procedurile de contestare 
sau, după caz, denumirea, adresa, numărul 
de telefon, numărul de fax şi adresa de e-
mail ale serviciului de la care se pot obţine 
aceste informaţii

Or. fr

Justificare

Aliniere la restul proiectului de raport, eliminarea menţionării organismului de 
supraveghere.
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Amendamentul 231

Propunere de directivă
Anexa VIII

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA VIII eliminată
DEFINIŢII PRIVIND ANUMITE 

SPECIFICAŢII TEHNICE
În aplicarea prezentei directive:
1. „specificaţie tehnică” înseamnă una 
dintre următoarele:
(a) în cazul concesiunilor de lucrări 
publice sau al concesiunilor de lucrări, 
ansamblul cerinţelor tehnice cuprinse în 
special în documentele de atribuire a 
concesiunii şi care definesc 
caracteristicile pe care trebuie să le aibă 
un material, un produs sau un bun 
furnizat, astfel încât acesta să poată fi 
utilizat în scopul urmărit de autoritatea 
sau de entitatea contractantă. Aceste 
caracteristici includ nivelurile de 
performanţă climatică şi de mediu, 
proiectarea pentru toate tipurile de 
utilizări (inclusiv accesul pentru 
persoanele cu dizabilităţi) şi evaluarea 
conformităţii, performanţele, siguranţa 
sau dimensiunile, inclusiv procedurile 
pentru asigurarea calităţii, terminologia, 
simbolurile, testările şi metodele de 
testare, ambalarea, marcarea şi 
etichetarea, instrucţiunile de utilizare, 
precum şi metodele şi procesele de 
producţie în toate etapele ciclului de viaţă 
al lucrărilor; caracteristicile includ, de 
asemenea, normele de proiectare şi 
calculare a costurilor, condiţiile de 
testare, de control şi de recepţie a 
lucrărilor, precum şi tehnicile sau 
metodele de construcţie şi toate celelalte 
condiţii cu caracter tehnic pe care 
autoritatea sau entitatea contractantă este 
în măsură să le prevadă, conform unor 
reglementări generale sau specifice, în 
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ceea ce priveşte lucrările finalizate şi 
materialele sau componentele acestora;
(b) în cazul concesiunilor de servicii, o 
specificaţie menţionată într-un document 
pentru a defini caracteristicile pe care 
trebuie să le aibă un produs sau serviciu, 
precum nivelurile de calitate, nivelurile de 
performanţă climatică şi de mediu, 
proiectarea pentru toate tipurile de 
utilizări (inclusiv accesul pentru 
persoanele cu dizabilităţi) şi evaluarea 
conformităţii, performanţele, utilizarea 
produsului, siguranţa sau dimensiunile 
acestuia, inclusiv cerinţele aplicabile 
produsului în ceea ce priveşte denumirea 
sub care este comercializat, terminologia, 
simbolurile, testările şi metodele de 
testare, ambalarea, marcarea şi 
etichetarea, instrucţiunile de utilizare, 
procesele şi metodele de producţie în toate 
etapele ciclului de viaţă al bunului sau al 
serviciului, precum şi procedurile de 
evaluare a conformităţii;
2. „standard” înseamnă o specificaţie 
tehnică aprobată de către un organism 
recunoscut de standardizare în vederea 
utilizării repetate sau permanente, care 
nu este obligatorie şi care se încadrează în 
una dintre categoriile următoare:
(a) standard internaţional: un standard 
adoptat de un organism internaţional de 
standardizare şi pus la dispoziţia 
publicului;
(b) standard european: un standard 
adoptat de un organism european de 
standardizare şi pus la dispoziţia 
publicului;
c) standard naţional: un standard adoptat 
de un organism naţional de standardizare 
şi pus la dispoziţia publicului;
3. „agrement tehnic european” înseamnă 
o evaluare tehnică favorabilă a adecvării 
pentru utilizare a unui produs într-un 
anumit scop, fondată pe îndeplinirea 
cerinţelor de bază pentru lucrările de 
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construcţii prin caracteristicile intrinseci 
ale respectivului produs şi condiţiile 
stabilite de aplicare şi utilizare. 
Agrementele tehnice europene sunt 
eliberate de un organism de aprobare 
desemnat în acest scop de statul membru;
4. prin „specificaţie tehnică comună” se 
înţelege orice specificaţie tehnică 
elaborată în conformitate cu o procedură 
recunoscută de statele membre şi 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene;
5. „referinţă tehnică” înseamnă orice 
produs elaborat de organismele europene 
de standardizare, altul decât standardele 
oficiale, în conformitate cu proceduri 
adaptate în funcţie de evoluţia cerinţelor 
pe piaţă.

Or. fr

Justificare

Eliminarea acestei anexe, care se referă la specificaţiile tehnice (consecinţă a eliminării 
articolului 32).

Amendamentul 232

Propunere de directivă
Anexa IX – alineatul 1 – paragrafele 2 şi 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anunţurile prevăzute la articolele 26 şi 27 
se publică de către Oficiul pentru Publicaţii 
al Uniunii Europene

- anunţurile prevăzute la articolele 26 şi 27 
se publică de către Oficiul pentru Publicaţii 
al Uniunii Europene

Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii 
Europene transmite autorităţii sau entităţii 
contractante confirmarea menţionată la 
articolul 28 alineatul (5).

- oficiul pentru Publicaţii al Uniunii 
Europene transmite autorităţii sau entităţii 
contractante confirmarea menţionată la 
articolul 28 alineatul (2).

Or. fr
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Justificare

Adăugarea unor liniuţe la începutul celui de-al doilea şi al celui de-al treilea paragraf.

Amendamentul 233

Propunere de directivă
Anexa X – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cod CPV Cod CPV
7511000-4 şi
de la 85000000-9 la 85323000-9
(cu excepţia 85321000-5 şi 85322000-2)

79611000-0, şi
de la 85000000-9 la 85323000-9
(cu excepţia 85321000-5 şi 85322000-2)

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 
la 79995000-5 la 79995200-7; de la 
80100000-5 la 80660000-8 (cu excepţia 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); de 
la 92000000-1 la 92700000-8 (cu excepţia 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

75300000-9 75300000-9
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

98000000-3 98000000-3
98120000-0 98120000-0

98131000-0 98131000-0

Or. fr

Justificare

Actualizarea listei serviciilor sociale şi a altor servicii specifice care beneficiază de un regim 
simplificat, în funcţie de lista prevăzută în propunerile revizuite de directive privind achiziţiile 
publice.
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Amendamentul 234

Propunere de directivă
Anexa XI

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA XI eliminată
LISTA ACTELOR LEGISLATIVE ale 

uniunii europene PREVĂZUTE LA 
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2)

Drepturile acordate printr-o procedură în 
care s-a asigurat o publicitate adecvată şi 
în care acordarea drepturilor respective s-
a bazat pe criterii obiective nu constituie 
„drepturi speciale sau exclusive ” în 
sensul prezentei directive. Pentru 
asigurarea transparenţei prealabile 
adecvate, în cele ce urmează sunt 
enumerate procedurile de acordare, în 
temeiul altor acte legislative ale Uniunii 
Europene, a autorizaţiilor care nu 
constituie „drepturi speciale sau 
exclusive” în sensul prezentei directive:
(a) acordarea autorizaţiei de a exploata 
instalaţii de gaze naturale în conformitate 
cu procedurile stabilite la articolul 4 din 
Directiva 98/30/CE.
(b) o autorizaţie sau o invitaţie la 
procedura de ofertare pentru construirea 
de noi instalaţii pentru producţia 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 autorizaţiilor 
pentru un serviciu poştal care nu este sau 
nu poate fi rezervat.
(d) o procedură de acordare a autorizaţiei 
de a desfăşura 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 
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competitive de ofertare în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (3) din regulamentul 
respectiv.

Or. fr

Justificare

Eliminarea acestei anexe, care se referă la articolul 4 alineatul (3) litera (b), care a fost 
eliminat.

Amendamentul 235

Propunere de directivă
Anexa XII

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA XII eliminată

CERINŢE PRIVIND DISPOZITIVELE 
DE PRIMIRE PE CALE 

ELECTRONICĂ A OFERTELOR ŞI A 
CANDIDATURILOR

1. Dispozitivele de primire în format 
electronic a ofertelor şi a candidaturilor 
trebuie cel puţin să garanteze, prin 
mijloace tehnice şi proceduri adecvate, 
că:
(a) data şi ora exactă a primirii ofertelor 
şi a candidaturilor pot fi stabilite cu 
exactitate;

(b) se poate asigura în mod rezonabil ca 
nimeni să nu poată avea acces  la 
informaţiile t r a n s m i s e  conform 
prezentelor cerinţe înainte de termenele 
specificate;

(c) în cazul încălcării interdicţiei de acces 
menţionate anterior, se poate asigura în 
mod rezonabil că încălcarea poate fi uşor 
detectată;
(d) numai persoanele autorizate pot stabili 
sau modifica datele pentru deschiderea 
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informaţiilor primite;
(e) în decursul diferitelor etape ale 
procedurii de atribuire a concesiunii, se 
poate avea acces la toate sau la o parte 
din informaţiile primite numai prin 
acţiunea simultană a persoanelor 
autorizate;
(f) acţiunea simultană a persoanelor 
autorizate poate permite accesul la 
informaţiile trimise numai după data 
stabilită;
(g) informaţiile primite şi deschise 
conform prezentelor cerinţe continuă să 
fie accesibile numai persoanelor 
autorizate în acest sens; şi
(h) autentificarea ofertelor trebuie să fie 
conformă cu cerinţele prevăzute în 
prezenta anexă.

Or. fr

Justificare

Eliminarea acestei anexe, care se referă la dispoziţiile eliminate de la articolul 25.

Amendamentul 236

Propunere de directivă
Anexa XIII

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA XIII eliminată
INFORMAŢII CARE TREBUIE 
INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE 

INTENŢIE PRIVIND CONCESIUNILE 
CARE AU CA OBIECT SERVICII 

SOCIALE ŞI ALTE SERVICII 
SPECIFICE

[prevăzute la articolul 26 alineatul (3)]

1. Denumirea, numărul de identificare (în 
cazul în care este prevăzut de legislaţia 
naţională), adresa, inclusiv codul NUTS, 
numărul de telefon, numărul de fax, 
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adresa de e-mail şi de Internet ale 
autorităţii sau ale entităţii contractante şi, 
dacă sunt diferite, cele ale serviciului de
la care se pot obţine informaţii 
suplimentare.
2. După caz, adresa de e-mail sau adresa 
de Internet de la care se vor putea obţine 
caietul de sarcini şi orice documente 
suplimentare.
3. Tipul autorităţii contractante sau al 
entităţii contractante şi obiectul principal 
de activitate.
4. Numărul (numerele) de referinţă din 
nomenclatura CPV. În cazul în care 
contractul este împărţit în loturi, această 
informaţie trebuie furnizată pentru 
fiecare lot.
5. Codul NUTS al locului principal de 
executare sau de prestare a concesiunilor 
de servicii
6. Descrierea serviciilor şi, după caz, a 
lucrărilor şi a bunurilor care urmează să 
fie achiziţionate cu titlu accesoriu.
7. Valoarea totală estimată a concesiunii 
(concesiunilor). În cazul în care 
concesiunea este împărţită în loturi, 
aceste informaţii trebuie furnizate pentru 
fiecare lot în parte.
8. Condiţiile de participare.
9. După caz, termenul (termenele) pentru 
contactarea autorităţii contractante sau a 
entităţii 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 informaţii relevante.

Or. fr

Justificare

Eliminarea acestei anexe, care se referă la anunţurile de intenţie serviciile sociale şi alte 
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servicii specifice [consecinţă a eliminării articolului 26 alineatul (3)].
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EXPUNERE DE MOTIVE

Comenzile publice reprezintă o parte foarte importantă din activitatea economică din cadrul 
Uniunii. Contractele de achiziţii publice şi concesiunile sunt formele cele mai frecvente ale 
acestora. Contractele de achiziţii publice au norme clare. În schimb, concesiunile de lucrări nu 
sunt supuse decât unor prevederi de bază din directivele existente privind contractele de 
achiziţii publice (2004/17/CE şi 2004/18/CE), iar concesiunile de servicii nu sunt 
reglementate decât de principiile generale din tratat şi de o jurisprudenţă vastă. O iniţiativă 
legislativă în domeniul concesiunilor ar avea avantajul de a clarifica cadrul legislativ existent, 
având în vedere multiplicarea jurisprudenţei CJUE, şi ar consolida stabilitatea şi securitatea 
juridice, ţinând seama de „mozaicul” juridic existent în UE din cauza absenţei unei aplicări 
uniforme a principiilor tratatului. Stabilirea unor norme clare în materie de concesiune a 
serviciilor şi lucrărilor ar permite, de asemenea, autorităţilor publice care doresc acest lucru să 
utilizeze instrumente suplimentare pentru a dezvolta şi moderniza serviciile publice. Ele ar 
stimula concurenţa în cadrul UE. În fine, consolidarea transparenţei procedurilor ar permite 
combaterea mai eficace a favoritismului în atribuirea comenzilor publice.
Având în vedere complexitatea subiectului, raportorul şi-a afirmat încă de la începutul 
procedurii dorinţa fermă de a realiza o analiză aprofundată şi de a permite o consultare cât 
mai largă a tuturor părţilor implicate, aşa cum rezultă din publicarea unui document de lucru1, 
din organizarea unei audieri publice la 31 martie 2012, a unui atelier de lucru la 10 mai 2012 
şi a mai multor reuniuni cu raportorii alternativi, precum şi din solicitarea unei note 
informative cu privire la aspecte precise din dosar (cadrul juridic, definiţia concesiunii, 
transparenţa etc.). 

Această discuţie prealabilă aprofundată cu un spectru larg de părţi interesate a permis 
stabilirea a două mari axe care au orientat munca de redactare a proiectului de raport:

- confirmarea necesităţii de a adopta o iniţiativă la nivel european, cel puţin pentru a 
adopta o definiţie comună a concesiunilor şi a modului lor de atribuire, precum şi pentru 
motivele citate mai sus;

- necesitatea unei abordări „lejere”, care să se bazeze pe un cadru legislativ suficient 
de solid pentru a evita interpretările, dar care să nu ducă nici la reglementarea în cele mai mici 
detalii a atribuirii contractelor de concesiune, nici la costuri administrative suplimentare.

2. În această perspectivă, raportorul urmăreşte patru obiective:
- clarificarea, reorganizarea şi simplificarea directivei pentru a garanta un cadru legislativ 
eficace, lizibil, coerent şi pragmatic;
- afirmarea specificului concesiunii în raport cu contractul de achiziţii publice şi adaptarea 
prevederilor la caracteristicile sale, concesiunea fiind asemănătoare cu ceea ce juriştii numesc 
un „contract incomplet”;

- afirmarea autonomiei totale a autorităţilor publice pentru a alege cadrul juridic al acţiunii lor, 
libertatea lor de a se organiza pentru a-şi îndeplini misiunile şi de a stabili criterii de calitate în 
cazul concesionării serviciilor; 

                                               
1 PE483.644v01-00



PE492.669v02-00 184/187 PR\908614RO.doc

RO

- păstrarea unui just echilibru între nevoia de flexibilitate şi de marjă de apreciere a 
autorităţilor publice în alegerea lor şi necesitatea transparenţei care să garanteze egalitatea de 
tratament a operatorilor economici.

1. Definiţia concesiunii şi modalităţile de execuţie: caracteristicile unui „contract 
incomplet”
Definiţia concesiunii este fundamentală pentru a pune capăt incertitudinii juridice existente 
(din 2000, 13 din 25 de hotărâri ale CJUE se referă la concesiuni) şi „mozaicului” juridic din 
cele 27 de state membre.

Concesiunea este un mod de gestionare care se distinge în mod clar de o autorizare 
administrativă, de o licenţă sau de un contract de achiziţii publice, deoarece ea implică: 

(a) transferarea, de către autoritatea sau entitatea contractantă către un operator 
economic terţ, a unei misiuni pentru care aceasta este responsabilă (executarea de 
lucrări sau gestionarea unui serviciu) şi
(b) existenţa unui risc economic legat de exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, 
suportat de către concesionar.

Un număr mare din amendamentele propuse vizează combaterea ideii false conform căreia 
concesiunea nu ar fi decât o formă de contract de achiziţii publice: reformularea definiţiei 
concesiunii, modificarea vocabularului şi eliminarea noţiunilor împrumutate de la contractele 
de achiziţii publice (împărţirea pe loturi a contractelor, contracte-cadru, specificaţii tehnice 
etc.).

Calcularea valorii concesiunii este esenţială, deoarece ea stabileşte în cazul căror contracte 
trebuie să se aplice textul (prag). Or, normele propuse de directivă sunt prea complexe, 
ambigue şi fac o distincţie inutilă între concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. Este 
preferabil să avem o metodă de calcul simplă şi uniformă, oricare ar fi obiectul concesiunii, 
deoarece aceleaşi reguli se aplică în cazul concesiunilor de lucrări şi al concesiunilor de 
servicii şi deoarece multe concesiuni sunt mixte (lucrări şi servicii), ceea ce face dificilă 
stabilirea pragului aplicabil. Astfel, noua metodă de calcul propusă se bazează în principal pe 
cifra de afaceri fără TVA a concesiunii, cumulată pe toată durata contractului. Ea are meritul 
de a fi clară şi de a se aplica atât în cazul concesiunilor de lucrări, cât şi al concesiunilor de 
servicii.

Din dorinţa de simplificare, raportorul elimină introducerea pragurilor intermediare şi 
dispoziţiile aferente, considerate inutil de greoaie şi fără o valoare adăugată reală.

Prevederile referitoare la durata concesiunii au fost modificate pentru a sublinia limitarea în 
timp şi pentru a prevedea cazurile în care nu sunt prevăzute investiţii care incumbă 
concesionarului. Durata trebuie atunci definită plecând de la alte elemente decât durata 
amortizării acestor investiţii (de exemplu, atingerea obiectivelor stabilite în contract).

Concesiunea se înrudeşte cu conceptul economic de „contract incomplet”: complexitatea 
contractului, durată relativ îndelungată, necesitatea renegocierii, investiţii importante, situaţii 
economice neprevăzute (risc de exploatare), incertitudine (evenimente imprevizibile, 
susceptibile să se producă în timpul exploatării concesiunii). Prin urmare, este necesar un 
anumit grad de flexibilitate atât în ceea ce priveşte procedura de atribuire, cât şi modalităţile 
de executare a contractului. Totuşi, raportorul se opune unor reduceri ad aeternam generate 
de investiţii „în ultimul moment”, realizate cu puţin timp înainte de sfârşitul contractului. 
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2. Menţinerea calităţii serviciilor publice
Eliminarea distincţiei făcute în directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE între serviciile 
prioritare şi cele neprioritare rezultă în urma unei analize realizate de Comisie (a se vedea 
Analiza de impact pentru revizuirea directivelor privind contractele de achiziţii publice). 
Anexa X la Directiva privind concesiunile a fost actualizată în raport cu ceea a fost propus în 
revizuirea directivelor privind contractele de achiziţii publice.

Raportorul a ţinut seama în mod corespunzător de preocupările exprimate în ceea ce priveşte 
calitatea serviciilor publice concedate, în comparaţie cu gestionarea lor în intern („in-house”). 
Raportorul refuză categoric privatizarea forţată a serviciilor publice. Concesiunea nu este 
decât un mod de gestionare printre altele, la libera alegere a autorităţii publice. Raportorul, de 
comun acord cu Comisia, exclude din domeniul de aplicare al directivei lucrările şi serviciile 
gestionate în intern, precum şi o parte din activităţile „întreprinderilor afiliate” la entităţi 
contractante. 
Apoi, directiva acordă autorităţilor publice care doresc să garanteze concetăţenilor lor servicii 
de înaltă calitate libertatea de a stabili criteriile de calitate sau obligaţiile de serviciu public 
la care vor fi supuşi eventualii concesionari. Raportorul reafirmă astfel dreptul autorităţilor 
publice de a prevederea un anumit nivel de calitate sau obligaţii de serviciu public, în 
conformitate cu Protocolul 26 anexat la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

3. Garanţii procedurale: justul echilibru între flexibilitate şi transparenţă
Declinarea noţiunii de „contract incomplet” în domeniul procedural implică garanţia unei 
anumite flexibilităţi şi păstrarea unei marje de manevră a autorităţilor contractante şi a 
entităţilor contractante pentru ca acestea să facă cea mai bună alegere. Propunerea de directivă 
încadrează însă într-un mod prea strict atribuirea contractelor de concesiune, bazându-se pe 
regulile aplicabile achiziţiilor publice. 
Raportorul propune aşadar o versiune simplificată a dispoziţiilor procedurale, subliniind rolul 
central al negocierii, eliminând dispoziţiile care încadrează în mod excesiv negocierea, 
aceasta  trebuind să îşi păstreze libertatea pe care se bazează forţa şi interesul său (de 
exemplu, publicarea etapelor, ponderarea criteriilor etc.), şi limitând încadrarea criteriilor de 
atribuire la respectarea unor principii generale, precum transparenţa, nediscriminarea şi 
egalitatea tratamentului. 
Libertatea de negociere nu periclitează însă necesitatea garantării confidenţialităţii
informaţiilor transmise de candidaţi şi ofertanţi.
Raportorul subliniază însă faptul că flexibilitatea trebuie să fie însoţită de garanţia 
transparenţei procedurii, ţinând seama de principiul egalităţii de tratament şi de investiţiile 
(financiare, umane etc.), adeseori considerabile, necesare prezentării unei oferte. Operatorii 
economici trebuie să fie informaţi pe deplin şi în mod egal cu privire la criteriile de atribuire, 
eventualele modificări care pot avea loc în cursul negocierii etc. 

Cu toate acestea, această transparenţă trebuie realizată fără a se crea poveri birocratice 
suplimentare şi inutile, motiv pentru care se propune eliminarea anunţului de intenţie pentru 
serviciile sociale şi alte servicii specifice, trimiterea anunţului de concesionare după trimiterea 
sa la Comisie (şi nu după publicarea sa în JOUE) sau simplificarea formulelor standard.



PE492.669v02-00 186/187 PR\908614RO.doc

RO

În fine, raportorul sprijină pe deplin extinderea dispoziţiilor directivei „recurs” la contractele 
de concesionare.

4.  Luarea în considerare a obiectivelor politicilor publice
Pentru a ţine seama de obiectivele politicilor publice stabilite de către autorităţile contractante 
sau entităţile contractante, necesitatea flexibilităţii implică, de asemenea, libertatea 
concedentului de a alege drept criterii de atribuire criterii ecologice, sociale sau de inovare.

Concedentul are, de asemenea, libertatea de a stabili cerinţele tehnice şi funcţionale care 
definesc caracteristicile concesiunii. Acestea pot include, de exemplu, luarea în considerare a 
nevoilor persoanelor cu dizabilităţi sau alegerea unor dispozitive corespunzătoare unei logici 
de dezvoltare durabilă sau luarea în considerare a unor aspecte sociale.

5. Excluderi 
Raportorul sprijină excluderea cooperării public-public din domeniul de aplicare a directivei, 
acest lucru justificându-se prin însăşi natura acestei cooperări. Codificarea jurisprudenţei 
Teckal1 şi Coditel2 al CJUE privind cooperarea „in house” şi cooperarea „in house” comună
este binevenită deoarece clarifică criterii prea vagi [articolul 15 alineatele (1) şi (3)]. 
Raportorul propune însă clarificarea noţiunii de „control asemănător” pe baza dispoziţiilor 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind transportul de călători, pentru a identifica 
existenţa unui astfel de control. În plus, clarificarea doar a unei părţi a termenilor din 
jurisprudenţă („90% din activităţi” în loc de „cea mai mare parte a activităţilor”) trebuie 
completată prin clarificarea termenului „activităţi” (cifra de afaceri) pentru a asigura coerenţa 
raţionamentului.
Excluderea explicită a cooperării orizontale [cooperare intercomunală, articolul 15 alineatul 
(4)] suscită îndoieli în ceea ce priveşte statutul transferului de competenţe între autorităţile 
publice, care, în ceea ce îl priveşte, nu face obiectul unei excluderi explicite. Prin urmare, se 
propune un nou alineat, din care sunt excluse acordurile privind transferurile de competenţe 
între autorităţile publice. 

Raportorul sprijină excluderea concesiunilor atribuite de către entităţi contractante unor 
întreprinderi afiliate, consecinţă a relaţiilor privilegiate între entităţi care aparţin aceluiaşi 
grup (consolidarea conturilor sau exercitarea unei influenţe dominante). Articolul a fost 
clarificat şi reorganizat. Apoi, criteriul de 80% a fost clarificat pentru a evita o utilizare 
abuzivă a recursului la această excludere şi a fost calculat în raport cu totalitatea serviciilor 
furnizate de întreprinderea afiliată în decursul ultimilor trei ani, inclusiv serviciile furnizate 
entităţii contractante cu care este afiliată şi serviciile furnizate în afara acestei relaţii (şi nu 
numai în raport cu totalitatea serviciilor furnizate entităţii contractante cu care este afiliată, 
căci procentul acestora poate fi, în realitate, minim în cadrul rezultatului global). În plus, acest 
procent de 80% trebuie să provină din furnizarea de servicii sau de lucrări care fac obiectul 
concesiunii către entitatea contractantă însăşi, care este fie entitatea la care este afiliată 
întreprinderea concesionară [articolul 11 alineatul (2) literele (a) şi (b)], fie entitatea  supusă
influenţei dominante a unei alte întreprinderi la care întreprinderea concesionară este afiliată 
[articolul 11 alineatul (2) litera (c)].

În ceea ce priveşte excluderile sectoriale, raportorul reorganizează şi simplifică directiva 
(fuzionarea articolelor 8 şi 10, eliminarea menţiunilor serviciilor care nu fac obiectul 
                                               
1 Cauza C-107/98, 1999
2 Cauza C-324/07, 2008
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concesiunilor, precum contractele de muncă etc.) şi propune extinderea excluderii prevăzute 
pentru concesiunile de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv la activităţile menţionate 
în anexa III, care fac obiectul unui tarif reglementat la nivel naţional în momentul intrării în 
vigoare a prezentei directive, fără a ne limita, în ceea ce priveşte activităţile enumerate în 
anexa III [articolul 8 alineatul (1)], doar la activităţile legate de gestiunea infrastructurilor de 
reţea.  Existenţa unui tarif reglementat de stat implică absenţa alegerii operatorului economic 
şi, deci, absenţa justificării unei astfel de proceduri concurenţiale. 
A fost adăugată o excludere a sectorului jocurilor datorită caracterului foarte specific al 
acestei activităţi şi a necesităţii ca statele membre să îşi păstreze posibilitatea de a controla 
această activitate din perspectiva obiectivelor de interes general (lupta împotriva jocurilor 
ilegale, a fraudei şi spălării de bani, lupta împotriva dependenţei). Respectarea regulilor 
prezentei directive le-ar limita acestora capacitatea de acţiune. Prin urmare, este prevăzută 
excluderea activităţilor de joc de tipul loteriilor naţionale.

Concluzie
Raportorul este convins de necesitatea unei iniţiative legislative europene în domeniul 
concesiunilor. Absenţa certitudinii juridice, contractele extrabursiere bilaterale atribuite fără a 
se respecta principiile de bază ale pieţei interne a Uniunii Europene, precum şi diferenţele 
juridice care există la nivelul statelor membre în acest domeniu justifică crearea unui cadru 
legislativ la nivel european. Acest cadru trebuie însă să corespundă unei abordări „ponderate”, 
care să permită stabilirea unor reguli clare, coerente, inteligibile şi eficiente. Raportorul speră 
că a reuşit să atingă acest obiectiv.


