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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Concesiunile reprezintă o parte importantă a activităţii economice în statele membre ale UE. 
Deşi, în actualul context juridic, este dificilă evaluarea importanţei acestora, reiese din studiile 
întreprinse că peste 60% din toate contractele de parteneriat public-privat din Europa intră în 
categoria concesiunilor.

În prezent, atribuirea concesiunilor de lucrări este supusă doar unui mic număr de dispoziţii 
din dreptul derivat. Pentru concesionările de servicii se aplică doar principiile generale ale 
Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. Prezenta propunere de directivă vizează 
eliminarea acestor lacune juridice.

Situaţia actuală nu este satisfăcătoare, întrucât nu există suficientă securitate juridică nici 
pentru întreprinderi, nici pentru entităţile contractante, iar accesul întreprinderilor europene, 
mai ales al IMM-urilor, la oportunităţile economice oferite de concesiuni este limitat. 

În plus, în contextul constrângerilor bugetare ce afectează majoritatea statelor membre ale 
UE, este foarte importantă utilizarea eficientă a fondurilor publice, la care poate contribui în 
largă măsură concurenţa liberă ce permite găsirea soluţiei celei mai eficace şi mai puţin 
costisitoare în atribuirea concesiunilor. 

O reglementare la nivelul UE nu limitează în nici un fel libertatea de care dispun autorităţile 
contractante de a-şi executa mandatul în deplină independenţă şi utilizând propriile resurse. 
Însă în cazul în care autoritatea publică contractantă decide să încredinţeze mandatul său unui 
terţ, trebuie asigurat accesul efectiv la piaţă pentru toate întreprinderile în chestiune, pentru a 
se ajunge, prin intermediul concurenţei libere, la soluţia cea mai rentabilă, eliminând riscul 
corupţiei. 

Avantajele prezentate de directiva privind atribuirea contractelor de concesiune, expuse în 
documentul de lucru al Comisiei pentru piaţa internă din 20 februarie 2012, sunt susţinute în 
mod explicit, mai ales în ceea ce priveşte clarificarea cadrului juridic în vigoare, încurajarea 
concurenţei şi caracteristicile anumitor criterii propuse, ce ar trebui modificate.

Raportorul susţine, în general, propunerea Comisiei. 

Raportorul propune însă reducerea la 2,5 milioane EUR a pragului pentru concesiunile de 
servicii, ceea ce înseamnă eliminarea obligaţiei suplimentare de publicare propusă de 
Comisie. 

Modificările propuse vizează şi evitarea introducerii unor reglementări excesive în ceea ce 
priveşte conceptele de ciclu de viaţă şi de calcul al costului ciclului de viaţă, întrucât aceste 
reglementări comportă un risc de utilizare abuzivă. Totodată, autorităţile contractante ar trebui 
să dispună de posibilitatea de a include caracteristici privind condiţiile de lucru în criteriile de 
atribuire şi de a exclude orice candidat dovedit de a fi comis încălcări grave în materie de 
drept social, dreptul muncii sau al mediului. Date fiind deosebirile importante între valorile-
prag prevăzute de propunerea de directivă faţă de cele prevăzute în directiva privind 
achiziţiile publice se dovedeşte necesară evitarea oricărui risc de eludare a normelor prin 
tratarea achiziţiilor publice drept concesiuni. Referitor la introducerea atribuirii electronice de 
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concesiuni, termenul de cinci ani de la data transpunerii pare prea lung, mai ales dacă este 
comparat cu termenul mult mai scurt prevăzut în directiva privind achiziţiile publice. 
Participaţiile private nesemnificative la întreprinderile publice, care nu depăşesc 10%, ar 
trebui incluse în rândul excepţiilor prevăzute.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi 
protecţia consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Normele acestui cadru juridic trebuie 
să fie clare, simple şi să nu creeze 
birocraţie excesivă.

Or. de

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Din natura concesiunilor derivă că 
dispoziţiile privind atribuirea de contracte 
de concesiune nu permit reluarea 
normelor aplicabile în cazul atribuirii de 
contracte de achiziţii publice.

Or. de

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În cadrul specificaţiilor tehnice şi al (29) În cadrul specificaţiilor tehnice şi al 
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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 vedere 
economic, autorităţile şi entităţile 

criteriilor de atribuire, autorităţilor 
contractante şi entităţilor contractante 
trebuie să li se permită să facă referire la un 
anumit proces de producţie sau la un 
anumit mod de prestare a serviciilor cu 
condiţia să aibă legătură cu obiectul 
concesiunii. În vederea unei mai bune 
integrări a considerentelor sociale în 
procesul de atribuire a concesiunilor, 
achizitorii ar trebui 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 ar trebui să rămână 
limitat la caracteristicile care au consecinţe 
imediate asupra membrilor personalului în 
mediul lor de lucru. Acestea ar trebui 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 vedere economic, autorităţile şi 
entităţile contractante trebuie să aibă, de 
asemenea, posibilitatea de a utiliza drept 
criteriu de atribuire organizarea, calificarea 
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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.

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. de

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) autorităţi contractante, conform 
articolului 3 din prezenta directivă, fie că 
lucrările sau serviciile, inclusiv bunurile 
aferente acestora, au scop public sau nu;

Or. de

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, conform 
articolului 4 din prezenta directivă, cu 
condiţia ca lucrările sau serviciile, inclusiv 
bunurile aferente acestora, să fie destinate 
exercitării uneia dintre activităţile 
menţionate în anexa III.

Or. de

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8
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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;

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

Or. de

Amendamentul 7
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;

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

Or. de

Justificare

Calculul costurilor ciclului de viaţă nu ar trebui să ţină cont decât de costurile suportate de 
utilizatorul unei concesiuni şi de costurile de mediu externe, în funcţie de dispoziţiile legale.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni, definite conform 
articolului 2, a căror valoare este cel puţin 
egală cu 2 500 000 EUR în cazul 
concesiunilor de servicii şi 5 000 000 EUR
în cazul concesiunilor de lucrări publice 
sau de lucrări.
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Or. de

Justificare

Concesiunile de lucrări şi cele de lucrări nu ar trebui supuse aceloraşi valori-prag.

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
obiectul obligaţiei de a publica un anunţ 
de atribuire a concesiunii, în conformitate 
cu articolele 27 şi 28.

eliminat

Or. de

Amendamentul 10
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 opţiuni şi prelungiri 
ale duratei concesiunii.

(1) Calcularea valorii estimate a unei 
concesiuni se bazează pe valoarea totală de 
plată, fără TVA, estimată de autoritatea 
contractantă sau de entitatea contractantă.

Or. de

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) 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, de exemplu 
în cazul includerii IMM-urilor.

Or. de

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(7) În cazul în care valoarea cumulată a 
loturilor este egală cu sau mai mare decât
pragurile prevăzute la articolul 5, prezenta 
directivă se aplică la atribuirea fiecărui lot.

Or. de

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(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 
500 000 EUR. Cu toate acestea, valoarea 
cumulată a loturilor astfel atribuite fără 
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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.

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.

Or. de

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

O procedură de atribuire nu poate fi 
concepută, de asemenea, pentru a se 
sustrage domeniului de aplicare a 
directivei privind achiziţiile publice.

Or. de

Justificare

Deosebirile importante între valorile-prag prevăzute de prezenta propunere de directivă faţă 
de cele prevăzute în directiva referitoare la achiziţiile publice comportă riscul ca achiziţiile 
publice să fie concepute drept concesiuni, pentru a eluda astfel dispoziţiile directivei privind 
achiziţiile de piaţă.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 7 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În atribuirea contractelor de concesiune 
care, dată fiind valoarea lor, nu sunt 
acoperite de prezenta directivă, 
autorităţile contractante şi entităţile 
contractante sunt ţinute să respecte 
principiile stabilite de Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene în 
materie de egalitate de tratament, 
nediscriminare şi transparenţă.

Or. de
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Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, cu 
excepţia cazului în care sunt utilizate 
fonduri ale Uniunii;

Or. de

Justificare

Principiile din prezenta directivă ar trebui aplicate atunci când sunt implicate fonduri UE.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 asupra 
procedurilor aplicabile pentru atribuirea 
concesiunii, care vor fi conforme cu 
prevederile Tratatului privind funcţionarea 
Uniunii Europene.

În sensul primului paragraf punctul (d), 
dacă o concesiune este cofinanţată în 
proporţie de peste un sfert de o organizaţie 
internaţională sau de o instituţie financiară 
internaţională, părţile decid asupra 
procedurilor aplicabile pentru atribuirea 
concesiunii, care vor fi conforme cu 
prevederile Tratatului privind funcţionarea 
Uniunii Europene.

Or. de

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d
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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);

(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) şi 
Mecanismul european de stabilitate;

Or. de

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) contracte de muncă; eliminat

Or. de

Amendamentul 20
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. de

Justificare

Conceptul de radiodifuziune a fost deja definit la alineatul (5) litera (b)
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Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(2) Entităţile contractante notifică Comisiei 
sau organismului naţional de supraveghere, 
la cerere, orice activităţi pe care le 
consideră excluse. Comisia publică 
semestrial, începând cu 1.7.2013, 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. de

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
afiliată;

(a) concesiunilor de servicii, cu condiţia ca 
cel puţin 60 % 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 
afiliată;

Or. de

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concesiunilor de lucrări, cu condiţia ca (b) concesiunilor de lucrări, cu condiţia ca 
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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.

cel puţin 60 % 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.

Or. de

Amendamentul 24
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 80 % 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

Or. de

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) nu există participări private care să 
depăşească în total 10% la capitalul 
persoanei juridice controlate.

Or. de

Justificare

Precizare necesară, dată fiind hotărârea CEJ în cazul Altmark.

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
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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 80 % 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;

Or. de

Amendamentul 27
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 participări private care să 
depăşească în total 10% la capitalul 
persoanei juridice controlate.

Or. de

Justificare

Precizare necesară, dată fiind hotărârea CEJ în cazul Altmark.

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Absenţa participărilor private care 
depăşesc 10% menţionate la alineatele (1) -
(4) se verifică în momentul atribuirii 
concesiunii sau al încheierii acordului.

Or. de
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Amendamentul 29
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.

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

Or. de

Justificare

Amendament lingvistic

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de atribuire a 
concesiunilor unor ateliere protejate şi unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială şi profesională a 
lucrătorilor cu dizabilităţi şi defavorizaţi 
sau pot prevedea ca astfel de concesiuni să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejate, dacă peste 30 % din 
angajaţii atelierelor, operatorilor economici 
sau programelor în cauză sunt lucrători cu 
dizabilităţi sau defavorizaţi.

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de atribuire a 
concesiunilor unor ateliere protejate şi unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială şi profesională a 
lucrătorilor cu dizabilităţi şi defavorizaţi 
sau pot prevedea ca astfel de concesiuni să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejate, dacă peste 50 % din 
angajaţii atelierelor, operatorilor economici 
sau programelor în cauză sunt lucrători cu 
dizabilităţi sau defavorizaţi.

Or. de

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 7 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Statele membre se asigură că, în termen de 
cel mult 3 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.

Or. de

Justificare

Termenul de cinci ani pare prea lung, mai ales dacă este comparat cu termenul mult mai 
scurt prevăzut în directiva privind achiziţiile publice.

Amendamentul 32
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. de

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 1 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– este complet lipsită de relevanţă pentru 
concesiune, neputând răspunde 
necesităţilor autorităţii contractante sau ale 
entităţii contractante, astfel cum sunt 

– este irelevant pentru concesiune, 
neputând răspunde necesităţilor autorităţii 
contractante sau ale entităţii contractante, 
astfel cum sunt indicate în documentele 
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indicate în documentele concesiunii. concesiunii şi/sau nu corespunde 
documentelor concesiunii.

Or. de

Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ofertele sunt considerate neconforme 
dacă nu respectă documentele concesiunii 
sau dacă preţurile oferite sunt protejate de 
forţele concurenţiale obişnuite.

eliminat

Or. de

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ofertele sunt considerate inacceptabile în 
oricare dintre următoarele cazuri:

Ofertele sunt considerate inacceptabile în 
următoarele cazuri:

Or. de

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă au fost prezentate de ofertanţi care 
nu au calificările necesare;

(b) dacă au fost prezentate de ofertanţi care 
nu au certificatele de calificare necesare;

Or. de
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Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(c) dacă preţul depăşeşte cu peste 20% 
bugetul autorităţii contractante sau al 
entităţii contractante, astfel cum a fost 
determinat înainte de lansarea procedurii 
de atribuire a concesiunii şi consemnat în 
scris;

Or. de

Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă preţul este considerat anormal de 
scăzut.

(d) dacă preţul este cu peste 20% mai mic 
decât media celorlalte oferte sau decât 
bugetul consemnat în scris.

Or. de

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de producţie 
sau furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate.

Or. de
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Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) fraudă, în sensul articolului 1 din 
Convenţia privind protejarea intereselor 
financiare ale Comunităţilor Europene sau 
fraudă conform dispoziţiilor din dreptul 
naţional aplicabil autorităţii contractante 
sau entităţii contractante;

Or. de

Amendamentul 41
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 dispoziţiile legale ale ţării 
în care este stabilit sau ale statului membru 
al autorităţii sau al entităţii contractante.

(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 dispoziţiile legale ale ţării 
în care este stabilit sau ale statului membru 
al autorităţii sau al entităţii contractante
sau în cazul în care autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
are cunoştinţă de condamnări în materie 
de dreptul muncii sau de decizii executorii 
ale autorităţilor, luate pe cale 
administrativă.

Or. de

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoştinţă de orice alte 
încălcări grave ale prevederilor dreptului 
Uniunii Europene sau ale prevederilor 
dreptului naţional care vizează protecţia 
intereselor publice şi care sunt compatibile 
cu Tratatul;

(a) dacă are cunoştinţă de orice alte 
încălcări grave ale prevederilor dreptului 
Uniunii Europene,  ale prevederilor 
dreptului naţional care vizează protecţia 
intereselor publice sau grave încălcări ale 
dreptului social, ale dreptului muncii sau 
ale dreptului mediului şi care sunt 
compatibile cu Tratatul;

Or. de

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

(4) Statele membre stabilesc 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:

Or. de

Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, caracteristicile estetice şi 
funcţionale, accesibilitatea, proiectarea 
pentru toţi utilizatorii, caracteristicile 
ecologice şi caracterul inovator;

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, caracteristicile estetice şi 
funcţionale, accesibilitatea, caracteristicile 
ecologice şi caracterul inovator;

Or. de



PE492.572v02-00 22/27 PA\907425RO.doc

RO

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(d) procesul specific de producţie sau de 
furnizare a lucrărilor, a bunurilor sau a 
serviciilor solicitate.

Or. de

Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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)

(a) costurile interne, inclusiv costurile 
legate de achiziţionare, de utilizare (cum 
sunt consumul de energie şi costurile de 
întreţinere) şi de sfârşitul ciclului de viaţă 
(cum sunt costurile de colectare şi 
reciclare) şi

Or. de

Justificare

Calculul costurilor ciclului de viaţă nu ar trebui să ţină cont decât de costurile suportate de 
utilizatorul unei concesiuni şi de costurile de mediu externe, în funcţie de dispoziţiile legale.

Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(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.

Or. de

Amendamentul 48
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 concesiunii, autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
poate solicita ofertantului să indice în 
oferta sa, dacă este cazul, partea din 
contract pe care intenţionează să o 
subcontracteze unor terţi, precum şi 
subcontractanţii propuşi.

Or. de

Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot să impună o 
obligaţie conform alineatului (1), precum 
şi să limiteze numărul de subcontractori 
în funcţie de dimensiunea şi de 
complexitatea contractului.

Or. de
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Amendamentul 50
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.

eliminat

Or. de

Justificare

Nu pare a avea sens publicarea modificărilor care nu conduc la u nouă procedură de 
atribuire.

Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rezilierea contractelor de concesiune Rezilierea şi reatribuirea contractelor de 
concesiune

Or. de

Amendamentul 52
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 de peste 10% în cadrul 
persoanei juridice căreia i se atribuie 
contractul, conform articolului 15 alineatul 
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(4);

Or. de

Justificare

Modificare tehnică, restructurare a articolului.

Amendamentul 53
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) În cazul în care 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, 
impunându-se reatribuirea rapidă a 
contractului de concesiune, în termen de 
şase luni. Statele membre asigură 
condiţiile juridice necesare în acest sens.

Or. de

Justificare

Modificare tehnică, restructurare a articolului.

Amendamentul 54
Propunere de directivă
Anexa VIII – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(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 



PE492.572v02-00 26/27 PA\907425RO.doc

RO

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 ceea 
ce priveşte lucrările finalizate şi materialele 
sau componentele acestora;

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,
asigurarea accesului pentru persoanele cu 
dizabilităţi şi conformitatea cu dreptul 
Uniunii, performanţele, siguranţa sau 
dimensiunile, inclusiv procedurile pentru 
asigurarea calităţii, terminologia, 
simbolurile, testările şi metodele de testare, 
ambalarea, marcarea şi etichetarea, precum 
şi instrucţiunile de utilizare. 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 ceea ce priveşte 
lucrările finalizate şi materialele sau 
componentele acestora;

Or. de

Amendamentul 55
Propunere de directivă
Anexa VIII – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(b) în cazul concesiunilor de servicii, o 
specificaţie scrisă 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, asigurarea accesului pentru 
persoanele cu dizabilităţi şi conformitatea 
cu dreptul Uniunii, performanţele, 
utilizarea produsului, siguranţa sau 
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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;

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, precum şi instrucţiunile de 
utilizare,

Or. de


