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Amendamentul 56
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Absența unor norme clare la nivelul 
Uniunii care să reglementeze atribuirea 
contractelor de concesiune antrenează 
incertitudine juridică și obstacole în calea 
liberei circulații a serviciilor și perturbă 
funcționarea pieței interne. Ca urmare, 
operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt privați de drepturile lor pe piața 
internă și ratează oportunități de afaceri 
importante, în timp ce autoritățile publice 
se pot găsi în situația de a nu identifica 
utilizarea optimă a banilor publici, astfel 
încât cetățenii UE să beneficieze de servicii 
de calitate la cele mai bune prețuri. Un 
cadru adecvat de reglementare a atribuirii 
concesiunilor ar asigura accesul efectiv și 
nediscriminatoriu pe piață al tuturor 
operatorilor economici din Uniune, precum 
și certitudinea juridică, favorizând 
investițiile publice în infrastructuri și 
servicii strategice pentru cetățeni.

(1) Absența unor norme clare la nivelul 
Uniunii care să reglementeze atribuirea 
contractelor de concesiune antrenează 
incertitudine juridică și obstacole în calea 
liberei circulații a serviciilor și perturbă 
funcționarea pieței interne. Ca urmare, 
operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt privați de drepturile lor pe piața 
internă și ratează oportunități de afaceri 
importante, în timp ce autoritățile publice 
se pot găsi în situația de a nu identifica 
utilizarea optimă a banilor publici, astfel 
încât cetățenii UE să beneficieze de servicii 
de calitate la cele mai bune prețuri. Un 
cadru adecvat, echilibrat și flexibil de 
reglementare a atribuirii concesiunilor ar 
asigura accesul efectiv și nediscriminatoriu 
pe piață al tuturor operatorilor economici 
din Uniune, precum și certitudinea juridică, 
favorizând investițiile publice în 
infrastructuri și servicii strategice pentru 
cetățeni.

Or. en

Amendamentul 57
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă instituie norme 
aplicabile procedurilor de achiziție utilizate 
de către autoritățile contractante și de către 
entitățile contractante în legătură cu 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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concesiunile a căror valoare este estimată 
ca fiind cel puțin egală cu pragurile 
prevăzute la articolul 5.

Or. pl

Amendamentul 58
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Concesiunile aflate sub valoarea 
pragului pot fi atribuite de comun acord.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să se aplice numai concesiunilor care afectează piața internă.

Amendamentul 59
Jolanta Emilia Hibner

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 mulți operatori 
economici și una sau mai multe autorități 
contractante, care are ca obiect prestarea de 
servicii, altele decât cele menționate la 
punctele 2 și 4, în care contraprestația 
pentru serviciile care urmează să fie 
prestate este reprezentată fie exclusiv de 
dreptul de a exploata serviciile care fac 
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoțit de o plată.

7. „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
între unul sau mai mulți operatori 
economici și una sau mai multe autorități 
contractante, care are ca obiect prestarea de 
servicii, altele decât executarea de lucrări 
în sensul punctului 5, în care 
contraprestația pentru serviciile care 
urmează să fie prestate este reprezentată fie 
exclusiv de dreptul de a exploata serviciile 
care fac obiectul contractului, fie de acest 
drept însoțit de o plată.
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Or. pl

Amendamentul 60
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „candidat” înseamnă un operator 
economic care a solicitat o invitație de 
participare la o procedură de atribuire a 
unei concesiuni;

Or. pl

Amendamentul 61
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atribuirea unei concesiuni implică 
transferul către concesionar al riscului 
operațional semnificativ. Se presupune că 
concesionarul își asumă riscul operațional 
semnificativ atunci când nu i se garantează 
recuperarea investițiilor efectuate sau a 
costurilor suportate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul 
concesiunii.

Or. pl

Amendamentul 62
Alejo Vidal-Quadras
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dreptul de a exploata lucrări sau servicii, 
astfel cum este prevăzut la punctele 2, 4 și 
7 de la primul alineat implică transferul 
către concesionar al riscului operațional 
semnificativ. Se presupune că 
concesionarul își asumă o parte 
semnificativă din riscul operațional 
semnificativ atunci când nu i se garantează 
recuperarea investițiilor efectuate sau a 
costurilor suportate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul 
concesiunii, cu excepția cazului în care 
lipsa randamentului poate fi direct 
atribuită autorității contractante.

Or. en

Amendamentul 63
Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Riscul economic poate consta în: Riscul economic poate consta, în special,
în:

Or. pl

Amendamentul 64
Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) riscul legat de disponibilitatea (b) riscul insolvenței utilizatorilor de 
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infrastructurii furnizate de concesionar 
sau utilizate pentru prestarea de servicii 
către utilizatori.

servicii sau de lucrări de construcție.

Or. pl

Amendamentul 65
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu 5 000 000 EUR:

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu 5 000 000 EUR, 
pentru concesiunile cu o durată de până 
la 5 ani:

Or. en

Justificare

Concesiunile pot avea durate diferite. În cazul concesiunilor pe termen lung, un prag de 
5 000 000 EUR ar putea să nu fie suficient pentru a afecta piața internă. Prin urmare, 
condițiile trebuie completate cu o componentă temporală.

Amendamentul 66
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu 5 000 000 EUR:

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu 8 000 000 EUR:

Or. de
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Justificare

Valoarea pragului ar trebui să fie mărită deoarece este deja depășită în multe cazuri ca 
urmare a duratei lungi a concesiunilor, chiar și atunci când acestea nu sunt relevante pentru 
piața internă. 

Amendamentul 67
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu 10 000 000 EUR, 
pentru concesiunile cu o durată de peste 5 
ani:
(a) concesiuni încheiate de entități 
contractante în vederea exercitării uneia 
dintre activitățile menționate în anexa III;
(b) concesiuni încheiate de autorități 
contractante.

Or. en

Amendamentul 68
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concesiunile de servicii a căror 
valoare este cel puțin egală cu 
2 500 000 EUR, dar mai mică de 
5 000 000 EUR, altele decât serviciile 
sociale sau alte servicii specifice, fac 
obiectul obligației de a publica un anunț
de atribuire a concesiunii, în conformitate 
cu articolele 27 și 28.

eliminat
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Or. de

Amendamentul 69
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concesiunile de servicii a căror valoare 
este cel puțin egală cu 2 500 000 EUR, dar 
mai mică de 5 000 000 EUR, altele decât 
serviciile sociale sau alte servicii specifice, 
fac obiectul obligației de a publica un 
anunț de atribuire a concesiunii, în 
conformitate cu articolele 27 și 28.

(2) Concesiunile de servicii a căror valoare 
este cel puțin egală cu 4 000 000 EUR, dar 
mai mică de 5 000 000 EUR, altele decât 
serviciile sociale sau alte servicii specifice, 
fac obiectul obligației de a publica un 
anunț de atribuire a concesiunii, în 
conformitate cu articolele 27 și 28.

Or. pl

Amendamentul 70
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Concesiunile de servicii a căror valoare 
este cel puțin egală cu 2 500 000 EUR, dar 
mai mică de 5 000 000 EUR, altele decât 
serviciile sociale sau alte servicii specifice, 
fac obiectul obligației de a publica un 
anunț de atribuire a concesiunii, în 
conformitate cu articolele 27 și 28.

(2) Concesiunile de servicii cu o durată de 
până la 5 ani a căror valoare este cel puțin 
egală cu 2 500 000 EUR, dar mai mică de 
5 000 000 EUR, altele decât serviciile 
sociale sau alte servicii specifice, fac 
obiectul obligației de a publica un anunț de 
atribuire a concesiunii, în conformitate cu 
articolele 27 și 28. Concesiunile de servicii 
cu o durată de peste 5 ani a căror valoare 
este cel puțin egală cu 5 000 000 EUR, 
dar mai mică de 10 000 000 EUR, altele 
decât serviciile sociale sau alte servicii 
specifice, fac obiectul obligației de a 
publica un anunț de atribuire a 
concesiunii, în conformitate cu articolele 
27 și 28.
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Or. en

Amendamentul 71
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 opțiuni și prelungiri 
ale duratei concesiunii.

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

Or. pl

Amendamentul 72
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea estimată a unei concesiuni se 
determină ca fiind valoarea unui 
ansamblu de lucrări sau de servicii, chiar 
dacă au fost achiziționate prin contracte 
diferite, în cazul în care contractele fac 
parte dintr-un singur proiect. Pot indica 
existența unui singur proiect planificarea 
și proiectarea prealabilă de ansamblu 
efectuată de către autoritatea contractantă 
sau de entitatea contractantă, faptul că 
diferitele elemente achiziționate 
îndeplinesc o funcție tehnică și economică 
unică sau că sunt legate logic într-un alt 
mod.

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 opțiuni și prelungiri 
ale duratei concesiunii.

Or. pl
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Amendamentul73
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alegerea metodei de calculare a 
valorii estimate a unei concesiuni nu poate 
fi efectuată cu intenția de a exclude 
concesiunea respectivă de la aplicarea 
prezentei directive. Un proiect de lucrări
sau un ansamblu de servicii nu poate fi 
așadar subdivizat dacă acest lucru are ca 
efect excluderea sa de sub incidența 
prezentei directive, cu excepția cazurilor 
justificate de motive obiective.

(3) Valoarea estimată a unei concesiuni se 
determină ca fiind valoarea unui 
ansamblu de lucrări sau de servicii, chiar 
dacă au fost achiziționate prin contracte 
diferite, în cazul în care contractele fac 
parte dintr-un singur proiect. Existența 
unui singur proiect poate fi indicată de 
planificarea și proiectarea prealabilă de 
ansamblu efectuată de către autoritatea 
contractantă sau de entitatea 
contractantă, de faptul că diferitele 
elemente achiziționate îndeplinesc o 
funcție tehnică și economică unică sau că 
sunt legate logic într-un alt mod.
În cazul în care prevede prime sau plăți în 
beneficiul candidaților sau al ofertanților, 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă ține seama de acestea la 
calcularea valorii estimate a concesiunii.

Or. pl

Amendamentul 74
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Estimarea trebuie să fie valabilă în 
momentul trimiterii anunțului de 
concesionare sau, în cazurile în care nu 
este prevăzut un asemenea anunț, în 
momentul în care autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 

(4) Alegerea metodei de calculare a 
valorii estimate a unei concesiuni nu 
poate fi efectuată cu intenția de a exclude 
concesiunea respectivă din sfera de 
aplicare a prezentei directive. Un proiect 
de lucrări sau un ansamblu de servicii nu 
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inițiază procedura de atribuire a 
concesiunii, în mod concret prin definirea 
caracteristicilor esențiale ale concesiunii 
avute în vedere.

poate fi subdivizat dacă acest lucru are ca 
efect excluderea sa de sub incidența 
prezentei directive, cu excepția cazurilor 
justificate de motive obiective.

Or. pl

Amendamentul 75
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În ceea ce privește concesiunile de 
lucrări publice și concesiunile de lucrări, 
la calcularea valorii estimate se ține cont 
atât de costul lucrărilor, cât și de valoarea 
totală estimată a bunurilor și a serviciilor 
care sunt puse la dispoziția 
contractantului de către autoritățile 
contractante sau de către entitățile 
contractante, cu condiția ca acestea să fie 
necesare pentru executarea lucrărilor.

(5) Estimarea trebuie să fie valabilă în 
momentul trimiterii anunțului de 
concesionare sau, în cazurile în care nu 
este prevăzut un asemenea anunț, în 
momentul în care autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
inițiază procedura de atribuire a 
concesiunii, în mod concret prin definirea 
caracteristicilor esențiale ale concesiunii 
avute în vedere.

Or. pl

Amendamentul 76
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În ceea ce privește concesiunile de 
lucrări publice și concesiunile de lucrări, 
la calcularea valorii estimate se ține cont 
atât de costul lucrărilor, cât și de valoarea 
totală estimată a bunurilor și a serviciilor 
care sunt puse la dispoziția 
contractantului de către autoritățile 
contractante sau de către entitățile 

(5) În ceea ce privește aprecierea pragului, 
valoarea estimată a concesiunii este egală 
cu cifra de afaceri estimată, înainte de 
impozitare, cumulată pe durata 
contractului.
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contractante, cu condiția ca acestea să fie 
necesare pentru executarea lucrărilor.

Or. fr

Justificare

Se întâmplă frecvent ca un contract de concesiune să combine, în același timp, lucrări și 
servicii. O concesiune de lucrări poate să includă exploatarea și prestarea de servicii. O 
concesiune de servicii poate să necesite, pe durata contractului, executarea unor lucrări. 
Modalitatea de calcul al valorii concesiunii ar trebui să fie identică pentru concesiunile de 
lucrări și pentru concesiunile de servicii și ar trebui să reflecte în mai mare măsură valoarea 
remunerației concesiunii (cifra sa de afaceri).

Amendamentul 77
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care o lucrare preconizată 
sau un proiect de achiziție de servicii 
poate duce la atribuirea simultană a 
concesiunilor sub formă de loturi 
separate, se ține seama de valoarea 
globală estimată a totalității respectivelor 
loturi.

(6) În ceea ce privește concesiunile de 
lucrări publice și concesiunile de lucrări, 
la calcularea valorii estimate se ține cont 
atât de costul lucrărilor, cât și de valoarea 
totală estimată a bunurilor și a serviciilor
care sunt puse la dispoziția 
contractantului de către autoritățile sau 
entitățile contractante, cu condiția ca 
acestea să fie necesare pentru executarea 
lucrărilor.

Or. pl

Amendamentul 78
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care valoarea cumulată a (7) În cazul în care o lucrare preconizată 
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loturilor este egală sau mai mare decât 
pragul prevăzut la articolul 5, prezenta 
directivă se aplică la atribuirea fiecărui 
lot.

sau un proiect de achiziție de servicii 
poate duce la atribuirea simultană a 
concesiunilor sub formă de loturi 
separate, se ține seama de valoarea totală 
estimată a tuturor loturilor respective.

Or. pl

Amendamentul 79
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) 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.

Or. pl

Amendamentul 80
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea concesiunilor de servicii este 
valoarea totală estimată a serviciilor care 
urmează să fie prestate de concesionar pe 
întreaga durată a concesiunii, 

Autoritățile contractante sau entitățile 
contractante pot atribui concesiuni pentru 
loturi individuale fără a aplica 
procedurile de atribuire prevăzute în 
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determinată în conformitate cu o 
metodologie obiectivă, specificată în 
anunțul de concesionare sau în 
documentele concesiunii.

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

Or. pl

Amendamentul 81
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 82
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic pe 
baza unui drept exclusiv acordat 
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asociație de asemenea entități, pe baza 
unui drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ sau 
administrativ național, aplicabil și publicat, 
și care i-a fost atribuit în conformitate cu 
Tratatul și cu legislația sectorială a Uniunii 
privind administrarea infrastructurilor de 
rețea legate de activitățile stabilite în anexa 
III.

operatorului economic în temeiul unui act 
legislativ sau administrativ național, 
aplicabil și publicat, și care i-a fost atribuit 
în conformitate cu Tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii privind administrarea 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III.

Or. fr

Justificare

Articolul 8 alineatul (1) și anexa V recunosc, de fapt, excluderea activităților deja 
reglementate de alte directive sectoriale. Cu toate acestea, formularea propusă în prezentul 
proiect presupune ca operatorul economic să fie o entitate contractantă, ceea ce nu se aplică 
ansamblului de operatori care exercită aceste activități. Amendamentul propus permite 
restabilirea unui text care să fie în conformitate cu esența proiectului.

Amendamentul 83
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic care 
este el însuși entitate contractantă sau o 
asociație de asemenea entități, pe baza unui 
drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ sau 
administrativ național, aplicabil și 
publicat, și care i-a fost atribuit în 
conformitate cu Tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii privind administrarea 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III.

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă unui operator economic care 
este el însuși entitate contractantă sau o 
asociație de asemenea entități, pe baza unui 
drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ 
național, aplicabil și publicat, și care i-a 
fost atribuit în conformitate cu Tratatul și 
cu legislația sectorială a Uniunii privind 
administrarea infrastructurilor de rețea 
legate de activitățile stabilite în anexa III.

Or. en
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Amendamentul 84
Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă concesiunile sunt finanțate în 
totalitate de o organizație internațională 
sau de o instituție financiară 
internațională.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 85
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 86
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă nu se aplică 
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acordurilor prin care statul sau 
autoritatea ori entitatea contractantă 
acordă unui operator economic dreptul de 
a exploata anumite domenii sau resurse 
publice, în cazurile în care statul, 
autoritatea sau entitatea contractantă 
stabilește doar condiții generale privind 
utilizarea acestora, fără a deveni 
beneficiarul lucrărilor sau serviciilor 
specifice furnizate de operatorul 
economic.

Or. en

Amendamentul 87
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii pentru:

Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă unei alte autorități 
contractante sau unei asocieri de 
autorități contractante pe baza unui drept 
exclusiv de care acestea dispun în temeiul 
actelor cu putere de lege și actelor 
administrative publicate, cu condiția ca 
respectivele acte să fie compatibile cu 
tratatul.

Nu se aplică nici în ceea ce privește:

Or. de

Justificare

Reflectă formularea articolului 18 din actuala Directivă 2004/18, clarificând faptul că statele 
membre pot acorda în continuare astfel de drepturi exclusive în conformitate cu tratatul.

Amendamentul 88
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 89
Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 90
Jolanta Emilia Hibner

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

(c) servicii de arbitraj și de conciliere; eliminat

Or. pl

Amendamentul 91
Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 92
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Preocuparea de a nu facilita prea mult împrumuturile, printre altele, pentru municipalități, 
este una rezonabilă. Cu toate acestea, deja sunt în vigoare garanții suficiente în acest scop și 
nu este nevoie de norme noi la nivel european. Municipalitățile trebuie să beneficieze în 
continuare de un anumit grad de flexibilitate în ceea ce privește împrumuturile, iar 
tranzacțiile de atragere a banilor sau capitalului, prin urmare, ar trebui să rămână în afara 
domeniului de aplicare a directivei. 

Amendamentul 93
Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) contracte de muncă; eliminat

Or. pl

Amendamentul 94
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) servicii legate de alimentarea cu apă, 
proiecte de inginerie hidraulică și de 
evacuare și tratare a apelor uzate;

Or. de

Amendamentul 95
Hermann Winkler
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) servicii de urgență și protecție civilă;

Or. de

Justificare

În primul rând, nu există nicio nevoie evidentă ca această directivă să includă dispoziții 
referitoare la domeniul în cauză, întrucât deja sunt în vigoare proceduri transparente și 
conforme cu legislația primară a UE. În al doilea rând, există un risc de pierdere a calității 
în special prin comercializarea interfeței dintre serviciile de urgență și protecția civilă, care 
sunt strâns interconectate în anumite regiuni și care pot fi clasificate la rubrica generală de 
securitate.

Amendamentul 96
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) modele de participare civică în 
domeniul energetic. 

Or. de

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că proiectele de participare civică la nivel municipal în domeniul 
energiei regenerabile, în care cetățenii investesc capital propriu, nu se încadrează în 
domeniul de aplicare a directivei.

Amendamentul 97
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 98
Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cea mai mare parte din activitățile 
acelei persoane juridice sunt efectuate 
pentru autoritatea sau entitatea contractantă
care o controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă

Or. pl

Amendamentul 99
Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) 100 % din activitățile acelei persoane 
juridice sunt efectuate pentru autoritatea 
sau entitatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă;

Or. en
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Amendamentul 100
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 101
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 102
Adina-Ioana Vălean
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) 100 % din activitățile persoanei juridice 
respective se realizează pentru autoritățile 
sau entitățile contractante care o 
controlează, în sensul articolului 4 alineatul 
(1) paragraful 1, sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceeași autoritate sau 
entitate contractantă;

Or. en

Amendamentul 103
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 104
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 105
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. de

Amendamentul 106
Judith A. Merkies
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 107
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 108
Judith A. Merkies
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 109
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 110
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 - litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 111
Hermann Winkler
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 - litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 112
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 113
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 114
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. de

Amendamentul 115
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 116
Alejo Vidal-Quadras
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Propunere de directivă
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 117
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Concesiuni mixte Contracte mixte

Or. pl

Amendamentul 118
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prezenta directivă se aplică 
contractelor care au ca obiect atât servicii, 
cât și bunuri, dacă obiectul principal al 
contractelor în cauză îl reprezintă serviciile 
și este vorba de concesiuni în sensul 
articolului 2 alineatul (1) primul paragraf.

Or. pl
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Amendamentul 119
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 120
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl
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Amendamentul 121
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 122
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 eliminat
Servicii de cercetare și de dezvoltare
(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
contractelor de concesiuni pentru servicii 
de cercetare și dezvoltare cu numerele de 
referință cuprinse între CPV 73000000-2 
și 73436000-7, cu excepția 73200000-4, 
73210000-7 sau 73220000-0, dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele 
condiții:
(a) sunt exclusiv în beneficiul autorității 
contractante, pentru uz propriu, în 
exercitarea propriei activități,
(b) serviciul prestat este integral 
remunerat de către autoritatea 
contractantă sau de către entitatea 
contractantă.
(2) Prezenta directivă nu se aplică în 
cazul contractelor de concesiuni pentru 
servicii de cercetare și dezvoltare cu 
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numerele de referință cuprinse între CPV 
73000000-2 și 73436000-7, cu excepția 
73200000-4, 73210000-7 sau 73220000-0, 
dacă una dintre condițiile menționate 
anterior nu este îndeplinită.
(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 46 
privind numerele de referință din 
prezentul articol, ori de câte ori 
schimbările apărute în nomenclatura 
CPV trebuie să se reflecte în prezenta 
directivă, iar acestea nu implică o 
modificare a domeniului de aplicare a 
prezentei directive.

Or. pl

Amendamentul 123
Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

- este lipsită de relevanță pentru 
concesiune, neîndeplinind cerințele
autorității contractante sau ale entității 
contractante, astfel cum sunt indicate în 
documentele concesiunii.

Or. en

Amendamentul 124
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obligația prevăzută la alineatul (1) se 
aplică și în cazul concesiunilor de servicii 
a căror valoare estimată, determinată în 

eliminat
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conformitate cu metoda prevăzută la 
articolul 6 alineatul (5), este cel puțin 
egală cu 2 500 000 EUR, cu o singură 
excepție pentru serviciile sociale și alte 
servicii specifice prevăzute la articolul 17.

Or. de

Amendamentul 125
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante includ în anunțul de 
participare, în invitația de a transmite 
oferte sau în documentele concesiunii o 
descriere a concesiunii, a criteriilor de
atribuire și a cerințelor minime care trebuie 
îndeplinite. Aceste informații trebuie să 
permită identificarea naturii și 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 și cerințele minime 
nu pot fi modificate pe parcursul 
negocierilor.

(1) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante includ în anunțul de 
participare, în invitația de a transmite 
oferte sau în documentele concesiunii o 
descriere a concesiunii, a criteriilor de 
atribuire și a cerințelor minime care trebuie 
îndeplinite. Aceste informații trebuie să 
permită identificarea naturii și a amplorii 
concesiunii, astfel încât operatorii 
economici să poată decide dacă să solicite 
sau nu participarea la procedura de 
atribuire a concesiunii. Autoritățile 
contractante au dreptul de a modifica 
cerințele minime și criteriile de atribuire în 
cursul procedurii, dar înainte de primirea 
ofertelor, fără o comunicare generală a 
rectificării, în cazul în care modificarea 
respectivă nu afectează ofertanții.
Autoritățile contractante ar trebui să-i 
informeze pe ofertanții respectivi cu 
privire la aceste modificări și să ia în 
calcul o prelungire rezonabilă a 
termenului de depunere.

Or. en

Justificare

Reglementările privind concesiunile trebuie să fie flexibile. Prin urmare, trebuie să fie 
posibilă modificarea ofertelor pe parcursul procedurii.
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Amendamentul 126
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cursul procedurii de atribuire a 
concesiunii, autoritățile contractante și 
entitățile contractante asigură respectarea 
egalității de tratament pentru toți ofertanții. 
În special, entitățile contractante nu 
prezintă, într-un mod discriminatoriu, 
informații care ar putea avantaja anumiți 
ofertanți în raport cu ceilalți.

(2) În cursul procedurii de atribuire a 
concesiunii, autoritățile contractante și 
entitățile contractante asigură respectarea 
egalității de tratament pentru toți operatorii 
economici. În special, entitățile 
contractante nu prezintă, într-un mod 
discriminatoriu, informații care ar putea 
avantaja anumiți operatori economici în 
raport cu ceilalți.

Or. pl

Amendamentul 127
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă limitează numărul 
candidaților la un nivel adecvat, acest 
lucru se realizează într-un mod transparent 
și pe baza unor criterii obiective, aflate la 
dispoziția tuturor operatorilor economici 
interesați.

(3) Atunci când autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă limitează numărul 
operatorilor economici la un nivel adecvat, 
acest lucru se realizează într-un mod 
transparent și pe baza unor criterii 
obiective, aflate la dispoziția tuturor 
operatorilor economici interesați.

Or. pl

Amendamentul 128
Adina-Ioana Vălean
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Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) autoritățile sau entitățile contractante țin 
o evidență scrisă a deliberărilor formale și 
a oricăror altor etape și evenimente 
relevante pentru procedura de atribuire a 
concesiunii. În special, asigură, prin toate 
mijloacele adecvate, trasabilitatea 
negocierilor.

(e) autoritățile sau entitățile contractante țin 
o evidență a deliberărilor formale și a 
oricăror altor etape și evenimente relevante 
pentru procedura de atribuire a concesiunii, 
cu scopul de a asigura, prin toate 
mijloacele adecvate, trasabilitatea 
negocierilor.

Or. en

Amendamentul 129
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Atunci când stabilesc termenele de 
depunere a candidaturilor pentru 
concesiune și de primire a ofertelor, 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante țin cont, în mod special, de 
complexitatea concesiunii și de perioada 
necesară pentru întocmirea ofertelor, fără a 
aduce atingere termenului minim prevăzut 
la articolul 38.

Or. pl

Amendamentul 130
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pl

Amendamentul 131
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 132
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă precizează în anunțul de 
concesionare sau în documentele 
concesiunii ponderea relativă acordată 
fiecărui criteriu stabilit la alineatul (1) 
sau enumeră criteriile respective în 
ordinea descrescătoare a importanței.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 133
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă precizează în anunțul de 
concesionare sau în documentele 
concesiunii ponderea relativă acordată 
fiecărui criteriu stabilit la alineatul (1) sau 
enumeră criteriile respective în ordinea 
descrescătoare a importanței.

(3) În cazul în care consideră că este 
necesar, autoritatea contractantă sau 
entitatea contractantă precizează în anunțul 
de concesionare sau în documentele 
concesiunii ponderea relativă acordată 
fiecărui criteriu stabilit la alineatul (1) sau 
enumeră criteriile respective în ordinea 
descrescătoare a importanței.

Or. fr

Justificare

Ponderea în sine nu garantează în niciun fel imparțialitatea procedurii, ci doar constrânge 
autoritatea contractantă. Impactul acestei modificări asupra procedurilor de reînnoire care 
urmează a fi inițiate este incert. În cazul concesiunilor hidroelectrice, ponderea sau 
clasificarea criteriilor după ordinea importanței ar putea duce la o favorizare a criteriului 
financiar al remunerării concesionarului în detrimentul dimensiunilor energetice și ecologice 
ale ofertelor.

Amendamentul 134
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea sau entitatea 
contractantă exclude de la participarea la 
o atribuire de concesiune operatorii 
economici stabiliți într-un stat care nu 
este membru al Uniunii Europene, dacă 
dispozițiile legale din statul respectiv 
interzic sau impun restricții unui operator 
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economic stabilit în Uniunea Europeană 
în ceea ce privește postura de candidat la 
o astfel de concesiune; 

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament propune introducerea, în temeiul normelor privind comerțul 
internațional, a principiului de reciprocitate în accesul la concesiune. Amendamentul exclude 
operatorii economici stabiliți într-o țară care nu este membră a UE și în care există 
interdicții sau restricții aplicate operatorilor economici europeni în ceea ce privește accesul 
la concesiuni.

Amendamentul 135
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Autoritatea sau entitatea 
contractantă poate să excludă de la 
participarea la o atribuire de concesiune 
operatorii economici stabiliți într-un stat 
care nu este membru al Uniunii 
Europene, dacă dispozițiile legale din 
statul respectiv interzic sau impun 
restricții unui operator economic stabilit 
în Uniunea Europeană în ceea ce privește 
postura de candidat la o astfel de 
concesiune, cu condiția să precizeze acest 
lucru în anunțul de concesionare sau în 
documentația aferentă;

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament propune introducerea, în temeiul normelor privind comerțul 
internațional, a principiului de reciprocitate în accesul la concesiune. Amendamentul permite 
excluderea operatorilor economici stabiliți într-o țară care nu este membră a UE și în care 
există interdicții sau restricții aplicate operatorilor economici europeni în ceea ce privește 
accesul la concesiuni.



AM\911538RO.doc 41/47 PE494.715v01-00

RO

Amendamentul 136
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 137
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul prevăzut la alineatul (4), 
autoritatea sau entitatea contractantă 
specifică în anunțul de participare, în 
invitația 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.

În cazul prevăzut la alineatul (4), 
autoritatea sau entitatea contractantă 
specifică, dacă este cazul, în anunțul de 
participare, în invitația 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.

Or. fr

Amendamentul 138
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 41
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pl

Amendamentul 139
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 41 – articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În documentele concesiunii, autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
poate solicita ofertantului sau poate fi 
obligată de un stat membru să îi solicite 
acestuia să indice în oferta sa, dacă este 
cazul, partea din contract pe care 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși. 
Statele membre se vor asigura că
lucrătorii subcontractorilor nu vor fi 
discriminați față de lucrătorii ofertantului 
în ceea ce privește condițiile de muncă și 
salariile.

Or. ro
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Amendamentul 140
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 42 eliminat
Modificarea concesiunilor în cursul 
perioadei lor de valabilitate
(1) Modificarea substanțială a 
dispozițiilor unei concesiuni în cursul 
perioadei sale de valabilitate este 
considerată ca fiind o nouă atribuire în 
sensul prezentei directive și necesită 
derularea unei noi proceduri de atribuire 
a concesiunii, în conformitate cu 
dispozițiile prezentei directive.
(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: 
(a) modificarea introduce condiții care, 
dacă ar fi fost incluse în procedura 
inițială de atribuire a concesiunii, ar fi 
permis selectarea altor candidați decât cei 
selectați inițial sau ar fi permis atribuirea 
concesiunii unui alt candidat sau 
ofertant;
(b) modificarea înclină balanța 
economică a contractului în favoarea 
concesionarului sau
(c) modificarea extinde domeniul 
concesiunii în mod considerabil, astfel 
încât acesta să includă bunuri, servicii 
sau lucrări care nu erau incluse inițial.

(3) Se consideră că înlocuirea 
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concesionarului este o modificare 
substanțială în sensul alineatului (1).
Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică în cazul preluării poziției 
contractantului inițial prin succesiune cu 
titlu universal sau particular, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale sau 
pe baza unei clauze contractuale a unui 
alt operator economic care îndeplinește 
criteriile calitative de selecție stabilite 
inițial, cu condiția ca aceasta să nu 
implice alte modificări substanțiale ale 
concesiunii și să nu se facă în scopul de a 
eluda aplicarea prezentei directive.
(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile 
stabilite la articolul 5 și este mai mică de 
5 % din prețul contractului inițial, cu 
condiția ca respectiva modificare să nu 
schimbe caracterul general al 
contractului. În cazul în care se 
efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza 
valorii cumulate a modificărilor 
succesive.
(5) Modificările aduse concesiunii nu 
sunt considerate substanțiale în sensul 
alineatului (1) dacă ele au fost prevăzute 
în documentele concesiunii sub forma 
unor clauze sau opțiuni de revizuire clare, 
precise și fără echivoc. Astfel de clauze 
trebuie să precizeze limitele și natura 
posibilelor modificări sau opțiuni, precum 
și condițiile în care se poate recurge la 
acestea. Ele nu trebuie să prevadă 
modificări sau opțiuni care ar schimba 
caracterul general al concesiunii.
(6) Prin derogare de la alineatul (1), o 
modificare substanțială nu necesită 
derularea unei noi proceduri de atribuire 
a concesiunii dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiții:
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(a) necesitatea modificării a intervenit în 
urma unor circumstanțe pe care o 
autoritate sau o entitate contractantă 
diligentă nu ar fi putut să le prevadă;
(b) modificarea nu schimbă caracterul 
general al concesiunii;
(c) în cazul concesiunilor atribuite de 
autorități contractante, pentru care 
eventuala creștere a prețului nu depășește 
50 % din valoarea concesiunii inițiale.
Autoritățile contractante sau entitățile 
contractante publică anunțuri cu privire 
la astfel de modificări în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene. Anunțurile 
respective conțin informațiile prevăzute în 
anexa VII și se publică în conformitate cu 
dispozițiile articolului 28.
(7) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante nu recurg la modificări ale 
concesiunii în cazurile în care:
(a) modificările ar avea ca scop 
remedierea unor deficiențe de executare a 
contractului de către concesionar sau ale 
consecințelor acestora, care pot fi 
remediate prin asigurarea respectării 
obligațiilor contractuale;
(b) modificările ar avea ca scop 
compensarea riscurilor de creștere a 
prețului rezultate în urma unor fluctuații 
ale prețului care ar putea afecta 
semnificativ executarea contractului și 
care au fost acoperite de concesionar.

Or. pl

Amendamentul 141
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) modificarea înclină balanța economică 
a contractului în favoarea concesionarului, 
cu excepția cazului în care acest lucru 
decurge din restabilirea echilibrului 
economic și financiar al concesiunii, 
după ce a fost afectat de acțiunile 
autorităților contractante sau

Or. en

Amendamentul 142
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43 eliminat
Rezilierea contractelor de concesiune
Statele membre se asigură că autoritățile 
contractante și entitățile contractante au 
posibilitatea, în condițiile stabilite de 
legislația națională în domeniul 
contractelor, de a rezilia un contract de 
concesiune în cursul perioadei sale de 
valabilitate dacă este îndeplinită una 
dintre următoarele condiții:
(a) excepțiile prevăzute la articolul 15 
încetează să se mai aplice în urma unei 
participații private în cadrul persoanei 
juridice căreia i se atribuie contractul, 
conform articolului 15 alineatul (4);
(b) o modificare a concesiunii constituie o 
nouă atribuire în sensul articolului 42;
(c) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
constată, în cadrul unei proceduri în 
temeiul articolului 258 din tratat, că un 
stat membru a încălcat obligațiile care îi 
revin în temeiul tratatelor, deoarece o 
autoritate sau o entitate contractantă 
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aparținând statului membru respectiv a 
atribuit concesiunea în cauză fără a 
respecta obligațiile care îi revin în temeiul 
tratatelor și al prezentei directive.

Or. pl

Amendamentul 143
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 43 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nerealizarea obligațiilor asumate 
prin contractul de concesiune;

Or. ro

Amendamentul 144
Jean-Pierre Audy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificările aduse directivelor 
89/665/CEE și 92/13/CEE se introduc în 
textele respective cel mai târziu la data 
intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. fr


