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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Introducere

În ciuda importanței deosebite a achizițiilor publice, legislația UE nu cuprinde un cadru 
juridic definit pentru atribuirea contractelor de concesiuni1. Absența unor norme comunitare 
stă la originea ineficiențelor semnificative pe plan economic și afectează părțile interesate, 
inclusiv entitățile contractante, operatorii economici și utilizatorii serviciilor2. Operatorii 
economici se confruntă cu condiții concurențiale neuniforme, care deseori conduc la abuzuri 
sau chiar la acte de corupție3.

Propunerea de directivă urmărește, astfel, realizarea a două obiective esențiale: creșterea 
securității juridice și îmbunătățirea accesului la piețele concesiunilor pentru întreprinderile 
europene. În acest sens, directiva clarifică cadrul juridic aplicabil și introduce o serie de 
norme pentru îmbunătățirea transparenței și echității procedurilor.  

2. Poziția raportorului pentru aviz

Considerații preliminare și priorități

Raportorul pentru aviz este de acord cu obiectivele urmărite de către Comisie în propunerea 
de regulament și, spre deosebire de unele poziții exprimate4, consideră că este necesară o 

                                               
1 Atribuirea concesiunilor de lucrări face, de fapt, obiectul dispozițiilor de bază ale Directivei 2004/18/CE 
privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii. Pe de altă parte, atribuirea concesiunilor de servicii este reglementată numai în conformitate cu 
principiile generale ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește libertățile 
economice, nediscriminarea, transparența, egalitatea de tratament, proporționalitatea și recunoașterea reciprocă.
2 Potrivit evaluării impactului realizate de către Comisie, incertitudinea juridică afectează atât definiția 
conceptului de concesiune, cât și regimul juridic aplicabil. Deși Curtea a stabilit că principala caracteristică a 
unei concesiuni este inerentă riscului pe care trebuie să și-l asume un concesionar în gestionarea unei lucrări sau 
a unui serviciu, unele componente fundamentale ale definiției, precum nivelul sau tipul de risc, sunt încă 
nedefinite. Mai mult, rămâne neclar conținutul precis al obligațiilor de transparență și de nediscriminare care 
decurg din Tratat. Textul integral al evaluării impactului poate fi consultat la adresa: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf. În ceea ce 
privește efectele economice negative ale închiderii unei piețe, a se vedea Saussier, S. (2012): „An Economic 
Analysis of the Closure of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession Contracts”. Studiul, a 
cărui realizare a fost solicitată de Parlament, poate fi accesat la adresa:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
3 A se vedea Soreide, Tina (2012): „Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions 
Contracts”. Studiul, a cărui realizare a fost solicitată de Parlament, poate fi accesat la adresa: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
4 În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, parlamentele naționale pot să prezinte un aviz motivat în care să expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. Parlamentul European a primit până 
în prezent trei avize motivate cu privire la directiva privind atribuirea contractelor de concesiuni, și anume din 
partea Bundesratului austriac, a Bundesratului german și a Cortes Generales a Regatului Spaniei.
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acțiune legislativă a UE în acest sens, pentru a se asigura convergența juridică și acces egal pe 
piețele concesiunilor din UE.

În această privință, raportorul pentru aviz subliniază necesitatea unor reguli clare, mai ales în 
ceea ce privește următoarele elemente:

- o definiție mai precisă a conceptului de contract de concesiune, în care să se menționeze 
în mod special conceptul de risc operațional1;
- cerințe concrete și pertinente aplicabile procesului de atribuire a contractelor2;
- reguli specifice pentru modificarea concesiunilor3; precum și
- dispoziții adecvate pentru creșterea transparenței și echității procedurilor.

În aceste condiții, raportorul pentru aviz consideră că este necesar să se evite orice formă de 
suprareglementare, pentru a permite o aplicare eficientă și unitară a normelor.  În acest scop, 
raportorul pentru aviz urmărește două obiective paralele:

- simplificarea dispozițiilor introduse de directivă, pentru a permite transpunerea mai 
ușoară și coerentă a acestora; precum și

- garantarea echilibrului dintre cerința de a se asigura egalitatea accesului și egalitatea 
de tratament și necesitatea păstrării unui nivel adecvat de flexibilitate de către 
entitățile și autoritățile contractante4 (a se vedea amendamentele 5 și 13).

Amendamente propuse 

Raportorul pentru aviz consideră că propunerea reglementează atribuirea contractelor de 
concesiune într-o manieră uneori inadecvată, supunând aceste contracte acelorași criterii care 
se aplică achizițiilor publice.  Având în vedere natura diferită a contractelor de concesiune, 
raportorul pentru aviz propune modificarea următoarelor dispoziții: 

- eliminarea pragurilor intermediare prevăzute la articolul 5, care nu prezintă nicio 
valoare adăugată și care riscă să îngreuneze inutil identificarea domeniului de aplicare 
al directivei (a se vedea amendamentele 17 și 30);

- simplificarea metodei de calcul, eliminându-se distincția dintre concesiunile pentru 
lucrări și cele pentru servicii, ținând seama de faptul că multe concesiuni sunt de 
natură „mixtă” și introduc un principiu comun pentru calcularea „valorii estimate”, 

                                               
1 13 din cele 25 de hotărâri ale Curții de Justiție referitoare la atribuirea contractelor de concesiune privesc 
clarificarea noțiuni de concesiune. 
2 Deși în hotărârea sa în cauza „Teleaustria” (C-324/98) a confirmat obligația autorităților competente de a 
respecta principiile tratatului la atribuirea unei concesiuni, Curtea de Justiție nu a clarificat suficient conținutul 
acestor principii normative. 
3 După cum s-a subliniat în evaluarea impactului realizată de către Comisie (op.cit. p. 13), cerințele aplicabile 
modificărilor contractelor constituie un puternic element de incertitudine juridică în rândul operatorilor. 
4 Concesionarul își asumă un risc diferit de cel al contractantului, care nu se limitează la executarea unui bun sau 
serviciu pe baza anumitor criterii cantitative și calitative, ci mai degrabă se extinde la rentabilitatea efectivă a 
lucrării și/sau a serviciilor. Astfel, concesionarul trebuie să își asume un risc antreprenorial calificat legat de 
utilitatea oferită, în ultimă instanță, unei entități diferite de entitatea contractantă: utilizatorul. Comportamentele 
utilizatorilor sunt numai parțial previzibile, iar acest fapt generează un risc specific al pieței, ce decurge din 
trilateralitatea raportului concesor (concesionar - entitate contractantă - utilizator) (a se vedea Goisis: 
„Concessioni di costruzione e gestione di lavori e concessioni di servizi”, IUS Publicum, iunie 2011, pp. 2-9).
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care corespunde cifrei de afaceri nete cumulate pe întreaga durată a contractului (a se 
vedea amendamentele 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 și 23);

- limitarea explicită a duratei concesiunilor, aceasta neputând depăși timpul necesar 
concesionarului pentru a-și recupera investițiile efectuate și să obțină o rentabilitate 
rezonabilă a investiției (a se vedea amendamentele 10 și 24);

- adaptarea criteriilor de atribuire a contractelor la specificul contractelor de 
concesiune, asigurând un anumit grad de flexibilitate care, totodată, să nu îi confere 
autorității contractante sau entității contractante o libertate de alegere nelimitată (a se 
vedea amendamentele 11, 12, 16, 35, 44, 46, 47 și 48).

În vederea simplificării normelor introduse de directivă și pentru a se evita toate formele de 
suprareglementare, raportorul pentru aviz propune eliminarea tuturor normelor inutile și, pe 
cât posibil, includerea diferitor dispoziții într-un singur articol (a se vedea amendamentele 26, 
27, 28, 41 și 43). În acest sens, raportorul pentru aviz propune să se prevadă obligativitatea 
alegerii normelor și a legii aplicabile în materie de concesiuni comune între autorități 
contractante sau entități contractante din state membre diferite, pentru a se evita incertitudinea 
juridică și recurgerea inutilă la contencios (a se vedea amendamentele: 31,32 și 33);

În sfârșit, raportorul pentru aviz consideră că prezenta directivă poate contribui în mod 
concret la implementarea politicilor care vizează atingerea unui nivel ridicat al ocupării forței 
de muncă, garantarea unei protecții sociale adecvate și un nivel ridicat de educație, formare și 
sănătate (a se vedea amendamentele 1 și 3). În acest sens, raportorul pentru aviz propune să se 
prevadă posibilitatea concedentului de a include printre criteriile de atribuire a contractelor 
criterii de mediu, criterii sociale sau criterii legate de inovare și, unde este cazul, criterii 
privind implementarea unor politici menite să stimuleze o creștere economică sustenabilă și o 
coeziune socială mai puternică (a se vedea amendamentele 4, 14 și 15).

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și 
articolul 114,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 14, articolul 53 alineatul (1), 
articolul 62 și articolul 114, precum și 
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Protocolul nr. 26,

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. Atribuirea concesiunilor de 
lucrări intră în prezent sub incidența 
normelor de bază prevăzute în Directiva 
2004/18/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice de 
lucrări, de bunuri și de servicii, în timp ce 
atribuirea concesiunilor de servicii care
prezintă interes transfrontalier intră sub 
incidența principiilor Tratatului, în 
special principiul liberei circulații a 
mărfurilor, a liberei stabilire și a libertății 
de a presta servicii, precum și a 
principiilor care decurg din acestea, 
precum egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, 
proporționalitatea și transparența. Există 
un risc de incertitudine juridică legat de 
diferitele interpretări date de legiuitorii 
naționali principiilor Tratatului, precum 
și riscul unor disparități vaste între 
legislațiile diferitelor state membre. 
Existența unor asemenea riscuri a fost 
confirmată de jurisprudența 
cuprinzătoare a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, care însă a abordat 
doar parțial anumite aspecte ale atribuirii 
contractelor de concesiune. Prin urmare, 
în vederea eliminării perturbărilor care 
persistă pe piața internă, la nivelul 

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest context, contractele de 
concesiune reprezintă instrumente 
importante pentru dezvoltarea structurală 
pe termen lung a infrastructurilor și a 
serviciilor strategice. În consecință, ele 
facilitează progresul concurenței în 
cadrul pieței interne, conducând la 
creșterea experienței sectorului privat și 
asigurând eficiența și inovarea.
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Uniunii este necesară o concretizare 
uniformă a principiilor Tratatului în toate 
statele membre și eliminarea 
discrepanțelor în ceea ce privește 
interpretarea acestora.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atribuirea concesiunilor de lucrări 
intră în prezent sub incidența normelor de 
bază prevăzute în Directiva 2004/18/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii1, în timp ce atribuirea 
concesiunilor de servicii care prezintă 
interes transfrontalier intră sub incidența 
principiilor Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
în special principiul liberei circulații a 
mărfurilor, a liberei stabiliri și a libertății 
de a presta servicii, precum și a 
principiilor care decurg din acestea, 
precum egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, 
proporționalitatea și transparența. Există 
un risc de incertitudine juridică legat de 
diferitele interpretări date de către 
legiuitorii naționali principiilor Tratatului 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
precum și riscul unor disparități vaste 
între legislațiile diferitelor state membre. 
Existența unor asemenea riscuri a fost 
confirmată de jurisprudența 
cuprinzătoare a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, care însă a abordat 
doar parțial anumite aspecte ale atribuirii 
contractelor de concesiune. 
_______________
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1 JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Astfel, directiva urmărește să asigure 
aplicarea uniformă a principiilor din 
tratat în toate statele membre pentru a 
asigura securitatea juridică, pentru a 
elimina denaturările persistente ale pieței 
interne, pentru a crește eficiența 
cheltuielilor publice, pentru a facilita 
accesul egal și participarea IMM-urilor la 
acordarea contractelor de concesiune, 
atât la nivel local, cât și la nivelul 
Uniunii, și pentru a sprijini realizarea 
obiectivelor unei politici publice 
sustenabile.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) În plus, prezenta directivă urmărește 
sprijinirea implementării politicilor legate 
de promovarea unui nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, garantarea unei 
protecții sociale corespunzătoare, 
combaterea excluziunii sociale, precum și 
de cerințele privind un nivel ridicat de 
educație, de formare profesională și de 
protecție a sănătății umane. În 
consecință, prezenta directivă contribuie 
la realizarea acestor obiective asigurând 
includerea criteriilor sociale legate de 
condițiile de muncă, protecția socială și 
sănătatea publică în toate etapele 
procedurii de atribuire a contractelor de 
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achiziții.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Prezenta directivă ar trebui să 
garanteze libertatea statelor membre sau a 
autorităților publice de a decide asupra 
furnizării directe a lucrărilor sau a 
serviciilor către public sau asupra 
externalizării acestora către terțe părți.
Statele membre sau autoritățile publice ar 
trebui să aibă în continuare libertatea de a 
defini caracteristicile serviciului care 
trebuie furnizat și de a decide dacă, în ce 
mod și în ce măsură doresc să exercite ele 
însele funcții publice, inclusiv eventualele 
condiții referitoare la calitatea sau la prețul 
serviciilor, în vederea urmăririi 
obiectivelor de politică publică ale 
acestora. În consecință, prezenta directivă 
nu ar trebui să afecteze libertatea statelor 
membre de a defini, în conformitate cu 
articolul 14 din TFUE și cu Protocolul nr. 
26 anexat la tratat, serviciile de interes 
economic general, modul în care ar trebui 
să fie organizate și finanțate aceste 
servicii, în conformitate cu normele 
referitoare la ajutoarele de stat, și 
obligațiile specifice pe care ar trebui să le 
îndeplinească acestea.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul concesiunilor care depășesc o 
anumită valoare, este oportună asigurarea 
unei minime coordonări a procedurilor 

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

naționale pentru acordarea unor astfel de 
contracte pe baza principiilor tratatului, în 
vederea garantării deschiderii către 
concurență a pieței concesiunilor și a unei 
certitudini juridice adecvate. Prevederile de 
coordonare respective nu trebuie să 
depășească ceea ce este necesar în vederea 
realizării obiectivelor sus-menționate și 
asigurării unui anumit grad de 
flexibilitate. În consecință, ar trebui să li 
se permită statelor membre să completeze 
și să dezvolte aceste prevederi dacă 
consideră că este necesar, în special pentru 
a asigura o mai bună respectare a 
principiilor de mai sus.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dificultățile legate de interpretarea 
conceptelor de concesiune și de contract de 
achiziții publice au constituit o sursă 
constantă de incertitudine juridică printre 
părțile interesate și au condus la numeroase 
hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 
Europene pe această temă. Așadar, 
definiția concesiunii trebuie clarificată, în 
special în ceea ce privește conceptul de 
risc operațional semnificativ. Principala 
caracteristică a unei concesiuni, și anume
dreptul de a exploata lucrări sau servicii,
implică întotdeauna transferul către 
concesionar a unui risc economic care 
presupune posibilitatea că acesta nu își va 
recupera investițiile efectuate și costurile 
suportate pentru exploatarea lucrărilor sau 
a serviciilor atribuite. Aplicarea de norme 
specifice care să reglementeze atribuirea 
concesiunilor nu s-ar justifica dacă 
autoritatea sau entitatea contractantă ar 
prelua riscul eventualelor pierderi suportate 
de contractant, garantându-i un venit 
minim, cel puțin egal cu costurile pe care 

(7) Dificultățile legate de interpretarea 
conceptelor de concesiune și de contract de 
achiziții publice au constituit o sursă 
constantă de incertitudine juridică și au 
condus la numeroase hotărâri ale Curții de 
Justiție a Uniunii Europene pe această 
temă. Având în vedere faptul că dreptul de 
a exploata lucrări sau servicii implică 
întotdeauna transferul către concesionar a 
unui risc economic care presupune 
posibilitatea că acesta nu își va recupera 
investițiile efectuate și costurile suportate 
pentru exploatarea lucrărilor sau a 
serviciilor atribuite, definiția conceptului 
de concesiune ar trebui să fie corelată cu 
conceptul de risc economic semnificativ. 
Aplicarea de norme specifice care să 
reglementeze atribuirea concesiunilor nu s-
ar justifica dacă autoritatea sau entitatea 
contractantă ar prelua riscul eventualelor 
pierderi suportate de contractant, 
garantându-i un venit minim, cel puțin egal 
cu costurile pe care trebuie să le acopere 
contractantul în legătură cu executarea 
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trebuie să le acopere contractantul în 
legătură cu executarea contractului. În 
același timp, trebuie precizat că anumite 
aranjamente finanțate integral de o 
autoritate sau de o entitate contractantă 
trebuie să fie considerate concesiuni dacă 
recuperarea investițiilor și a costurilor 
suportate de operator pentru executarea 
lucrării sau prestarea serviciului depinde 
de cererea efectivă sau de disponibilitatea 
serviciului sau a activului.

contractului. 

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În ceea ce privește riscul operațional 
semnificativ, trebuie precizat că anumite 
aranjamente finanțate integral de o 
autoritate sau de o entitate contractantă 
trebuie să fie considerate concesiuni dacă 
recuperarea investițiilor și a costurilor 
suportate de operator pentru executarea 
lucrării sau pentru prestarea serviciului 
depinde de cererea efectivă sau de 
disponibilitatea serviciului sau a activului. 

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Valoarea estimată a concesiunii 
reprezintă un factor crucial la acordarea 
unui contract de concesiune. Pentru a se 
evita incertitudinea în rândul părților 
contractante, este necesar să se 
stabilească un principiu comun pentru 
calcularea acestei valori. În acest scop, 
valoarea estimată a concesiunii ar trebui 
să se bazeze pe cifra de afaceri anuală de 
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la începutul contractului de concesionare 
până la expirarea acestuia.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru asigurarea unei deschideri reale 
a pieței și a unui echilibru just în aplicarea 
normelor privind concesiunile în sectoarele 
apei, energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale, este necesar ca entitățile 
menționate să fie identificate în alt mod 
decât pe baza statutului lor juridic. Prin 
urmare, trebuie să se garanteze că nu se 
aduce atingere egalității de tratament 
între entitățile contractante din sectorul 
public și cele din sectorul privat. De 
asemenea, este necesar să se asigure, în 
conformitate cu articolul 345 din Tratat, că 
nu se aduce atingere normelor care 
reglementează regimul proprietății în 
statele membre.

(11) Pentru asigurarea unei deschideri reale 
a pieței și a unui echilibru just în aplicarea 
normelor privind concesiunile în sectoarele 
apei, energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale, este necesar ca entitățile 
menționate să fie definite clar în raport cu
misiunile specifice stabilite de autoritățile 
publice. De asemenea, este necesar să se 
asigure, în conformitate cu articolul 345 
din Tratat, că nu se aduce atingere 
normelor care reglementează regimul 
proprietății în statele membre.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a asigura o publicitate 
corespunzătoare pentru concesiunile de 
lucrări și de servicii care depășesc o 
anumită valoare, atribuite de entități 
contractante și de autorități contractante, 
atribuirea unor astfel de contracte trebuie 
să fie precedată de publicarea obligatorie a 
unui anunț de concesionare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Pragurile 
trebuie să reflecte interesul transfrontalier 
evident pe care îl prezintă concesiunile 
pentru operatorii economici situați în alte 

(18) Pentru a asigura o publicitate 
corespunzătoare pentru concesiunile de 
lucrări și de servicii care depășesc o 
anumită valoare, atribuite de entități 
contractante și de autorități contractante, 
atribuirea unor astfel de contracte trebuie 
să fie precedată de publicarea obligatorie a 
unui anunț de concesionare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Pragurile 
trebuie să reflecte interesul transfrontalier 
evident pe care îl prezintă concesiunile 
pentru operatorii economici situați în alte 
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state membre. Pentru a calcula valoarea 
unei concesiuni de servicii trebuie să se 
țină cont de valoarea estimată a tuturor 
serviciilor care urmează să fie prestate de 
concesionar, din punctul de vedere al 
unui potențial ofertant.

state membre. 

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Concesiunile de lungă durată 
conduc foarte probabil la închiderea 
pieței, împiedicând astfel libera circulație 
a serviciilor și libertatea de stabilire. 
Totuși, o durată lungă poate fi justificată 
dacă este necesară pentru a permite 
concesionarului să recupereze investițiile 
realizate pentru realizarea concesiunii, 
inclusiv a costurilor preliminare, și să 
obțină rambursarea capitalului investit, 
care ar trebui să corespundă profitului 
scontat în condiții normale de piață. 

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Având în vedere importanța 
contextului cultural și sensibilitatea acestor 
servicii, statele membre trebuie să dispună
de o largă putere de apreciere pentru a 
organiza alegerea furnizorilor de servicii în 
modul pe care îl consideră cel mai adecvat. 
Normele prezentei directive nu împiedică 
statele membre să aplice criterii calitative 
specifice la selectarea furnizorilor de 
servicii, așa cum sunt criteriile stabilite în 
Cadrul european de calitate pe bază 
voluntară pentru serviciile sociale al 

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

Comitetului pentru protecție socială al 
Uniunii Europene. Statele membre și/sau 
autoritățile publice au în continuare 
posibilitatea de a furniza ele însele aceste 
servicii, ca, de altfel, toate serviciile de 
interes economic general (SIEG), sau de a 
organiza serviciile sociale într-un mod care 
nu implică încheierea de contracte de 
concesiune, de exemplu prin simpla 
finanțare a acestor servicii sau prin 
acordarea de licențe sau autorizații pentru 
toți operatorii economici care îndeplinesc 
condițiile stabilite în prealabil de 
autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă, fără limite sau cote, cu 
condiția ca un astfel de sistem să asigure 
un nivel suficient de publicitate și să 
respecte principiile transparenței și 
nediscriminării.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Alegerea și aplicarea unor criterii de 
selecție proporționale, nediscriminatorii și 
echitabile operatorilor economici este 
esențială pentru accesul efectiv al acestora 
la oportunitățile economice legate de 
concesiuni. În special posibilitatea ca un 
candidat să menționeze capacitățile altor 
entități poate fi decisivă pentru a permite 
participarea întreprinderilor mici și 
mijlocii. Așadar, este oportun să se prevadă 
că criteriile de selecție trebuie să fie legate 
exclusiv de capacitatea tehnică, financiară 
și economică a operatorilor, trebuie să fie 
prezentate în anunțul de concesionare și nu 
îl pot împiedica pe un operator economic 
să menționeze capacitățile altor entități, 
indiferent de natura juridică a legăturilor 
acestuia cu entitățile respective, dacă 
aceasta din urmă dovedește autorității sau 
entității contractante că va avea la 

(24) Alegerea și aplicarea unor criterii de 
selecție proporționale, nediscriminatorii și 
echitabile operatorilor economici este 
esențială pentru accesul efectiv al acestora 
la oportunitățile economice legate de 
concesiuni. În special posibilitatea ca un 
candidat să menționeze capacitățile altor 
entități poate fi decisivă pentru a permite 
participarea întreprinderilor mici și 
mijlocii. Așadar, este oportun să se prevadă 
că criteriile de selecție ar trebui să fie 
legate de capacitatea tehnică, financiară și 
economică a operatorilor, dar și în ceea ce 
privește SIEG, de respectarea dispozițiilor 
de mediu, sociale și în materie de 
coeziune, precum și de obiectivele privind 
un nivel ridicat al calității, siguranței și 
accesibilității, de egalitatea de tratament 
și de promovarea accesului universal și a 
drepturilor utilizatorilor, că ar trebui să 
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dispoziție resursele necesare. fie prezentate în anunțul de concesionare și 
nu îl pot împiedica pe un operator 
economic să menționeze capacitățile altor 
entități, indiferent de natura juridică a 
legăturilor acestuia cu entitățile respective, 
dacă acesta din urmă dovedește autorității 
sau entității contractante că va avea la 
dispoziție resursele necesare.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a asigura transparența și 
egalitatea de tratament, criteriile pentru 
atribuirea concesiunilor trebuie să respecte 
întotdeauna anumite standarde generale. 
Acestea trebuie comunicate în prealabil 
tuturor ofertanților potențiali, trebuie să 
aibă legătură cu obiectul contractului și nu 
trebuie să îi ofere autorității contractante 
sau entității contractante o libertate de 
selecție nelimitată. Ele trebuie să asigure 
posibilitatea unei concurențe efective și să 
fie însoțite de cerințe care să permită 
verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți. Pentru a respecta 
aceste standarde, îmbunătățind în același 
timp certitudinea juridică, statele membre 
pot prevedea utilizarea criteriului ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic.

(25) Pentru a asigura transparența și 
egalitatea de tratament, criteriile pentru 
atribuirea concesiunilor trebuie să respecte 
întotdeauna anumite standarde generale. 
Acestea trebuie comunicate în prealabil 
tuturor ofertanților potențiali, trebuie să 
aibă legătură cu obiectul contractului și nu 
trebuie să îi ofere autorității contractante 
sau entității contractante o libertate de 
selecție nelimitată. Ele trebuie să asigure 
posibilitatea unei concurențe efective și să 
fie însoțite de cerințe care să permită 
verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți. 

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Dacă autoritățile și entitățile 
contractante aleg să atribuie o concesiune 
ofertei celei mai avantajoase din punct de 

eliminat
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vedere economic, ele trebuie să determine 
criteriile economice și calitative pe baza 
cărora evaluează ofertele pentru a stabili 
care dintre ele prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț. Determinarea acestor criterii 
depinde de obiectul concesiunii, întrucât 
ele trebuie să permită evaluarea nivelului 
de performanță oferit de fiecare ofertant, 
având în vedere obiectul concesiunii, 
astfel cum este definit în cerințele tehnice, 
precum și măsurarea raportului calitate-
preț pentru fiecare ofertă.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Concesiunile reprezintă de obicei 
acorduri complexe, pe termen lung, în 
cadrul cărora contractantul își asumă 
responsabilități și riscuri suportate în mod 
tradițional de autoritățile contractante și de 
entitățile contractante și care intră în mod 
normal în sfera de competență a acestora. 
Din acest motiv, autoritățile sau entitățile 
contractante trebuie să mențină o marjă de 
flexibilitate în organizarea procesului de 
atribuire, ceea ce implică și o posibilitate 
de a negocia conținutul contractului cu 
candidații. Cu toate acestea, pentru a 
asigura egalitatea de tratament și 
transparența pe parcursul întregii proceduri 
de atribuire, este oportun să se impună 
anumite cerințe privind organizarea 
procesului de atribuire, inclusiv 
negocierile, difuzarea informațiilor și 
disponibilitatea evidențelor scrise. De 
asemenea, este necesar să se prevadă că 
termenii inițiali ai anunțului de 
concesionare nu pot fi modificați, în 
vederea prevenirii tratamentului inechitabil 
al unor potențiali candidați.

(27) Concesiunile reprezintă de obicei 
acorduri complexe, pe termen lung, în 
cadrul cărora contractantul își asumă 
responsabilități și riscuri suportate în mod 
tradițional de autoritățile contractante și de 
entitățile contractante și care intră în mod 
normal în sfera de competență a acestora. 
Din acest motiv, autoritățile sau entitățile 
contractante trebuie să mențină o marjă de 
flexibilitate în organizarea procesului de 
atribuire. Acest lucru presupune o 
utilizare mai flexibilă a criteriilor de 
atribuire a contractelor pentru ca 
autoritatea contractantă să poată realiza o 
analiză economică și calitativă globală a 
ofertei și să negocieze conținutul 
contractului cu candidații. Cu toate acestea, 
pentru a asigura egalitatea de tratament și 
transparența pe parcursul întregii proceduri 
de atribuire, este oportun să se impună 
anumite cerințe privind organizarea 
procesului de atribuire, inclusiv 
negocierile, difuzarea informațiilor și 
disponibilitatea evidențelor scrise. De 
asemenea, este necesar să se prevadă că 
termenii inițiali ai anunțului de 
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concesionare nu pot fi modificați, în 
vederea prevenirii tratamentului inechitabil 
al unor potențiali candidați. 

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În cadrul specificațiilor tehnice și al 
criteriilor de atribuire, autorităților 
contractante și entităților contractante 
trebuie să li se permită să facă referire la un 
anumit proces de producție, la un anumit 
mod de prestare a serviciilor sau la un 
proces specific pentru orice alt stadiu al 
ciclului de viață al unui produs sau 
serviciu, cu condiția 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 și posibilitatea de 
a include în criteriile de atribuire 
caracteristici referitoare la condițiile de 
muncă. Cu toate acestea, dacă autoritățile 
contractante sau entitățile contractante 
utilizează criteriul ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere 
economic, astfel de criterii pot fi legate 
doar de condițiile de lucru ale persoanelor 
care participă direct la procesul de 
producție sau la prestarea serviciului în 
cauză. Aceste caracteristici pot să vizeze 
doar protejarea sănătății personalului 
implicat în procesul de producție sau 
favorizarea integrării sociale a persoanelor 
defavorizate ori a membrilor grupurilor 
vulnerabile dintre persoanele desemnate să 
execute contractul, inclusiv accesibilitatea 
pentru persoanele cu dizabilități. În acest 
caz, orice criteriu de atribuire care include 
aceste caracteristici trebuie, în orice caz, să 
rămână limitat la caracteristicile care au 
consecințe imediate asupra membrilor 
personalului în mediul lor de lucru. 

(29) În cadrul specificațiilor tehnice și al 
criteriilor de atribuire, autorităților 
contractante și entităților contractante 
trebuie să li se permită să facă referire la un 
anumit proces de producție, la un anumit 
mod de prestare a serviciilor sau la un 
proces specific pentru orice alt stadiu al 
ciclului de viață al unui produs sau 
serviciu, cu condiția să aibă legătură cu 
obiectul concesiunii. Aceste criterii pot 
include criterii de mediu, sociale sau 
legate de inovare, precum și elemente 
legate de obiectivele de politică publică ce 
vizează promovarea creșterii economice 
sustenabile și a coeziunii sociale. În 
vederea unei mai bune integrări a 
considerentelor sociale în procesul de 
atribuire a concesiunilor, achizitorii trebuie 
să aibă și posibilitatea de a include în 
criteriile de atribuire caracteristici 
referitoare la condițiile de muncă. Aceste 
caracteristici pot să vizeze protejarea 
sănătății, condițiile de încadrare în muncă 
și de muncă, respectarea convențiilor 
colective ale personalului implicat în 
procesul de producție sau favorizarea 
integrării sociale a persoanelor 
defavorizate ori a membrilor grupurilor 
vulnerabile dintre persoanele desemnate să 
execute contractul, inclusiv accesibilitatea 
pentru persoanele cu dizabilități. În acest 
caz, orice criteriu de atribuire care include 
aceste caracteristici trebuie, în orice caz, să 
rămână limitat la caracteristicile care au 
consecințe imediate asupra membrilor 
personalului în mediul lor de lucru. 
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Acestea trebuie să se aplice în conformitate 
cu Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii și într-un mod 
care nu discriminează direct sau indirect 
operatorii economici din alte state membre 
sau din țări terțe 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, autoritățile și entitățile 
contractante trebuie să aibă, de asemenea, 
posibilitatea de a utiliza drept criteriu de 
atribuire organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul de concesiune în 
cauză, deoarece acestea pot afecta 
calitatea executării contractului de 
concesiune și, prin urmare, valoarea 
economică a ofertei.

Acestea trebuie să se aplice în conformitate 
cu Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și 
într-un mod care nu discriminează direct 
sau indirect operatorii economici din alte 
state membre sau din țări terțe care sunt 
parte la acord sau la acordurile de liber 
schimb, pe baza respectării normelor 
OIM, la care Uniunea este de asemenea 
parte. 

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Nu trebuie să fie atribuite concesiuni 
operatorilor economici care au participat la 
o organizație criminală sau care au fost 
găsiți vinovați de corupție, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
impozitelor și a contribuțiilor la asigurările 
sociale trebuie, de asemenea, să fie 
sancționată prin excluderea obligatorie la 
nivelul Uniunii. Mai mult, autoritățile 
contractante și entitățile contractante 
trebuie să aibă posibilitatea de a exclude 
anumiți candidați sau ofertanți pentru 
încălcări grave ale dreptului Uniunii sau 
ale prevederilor dreptului național 
referitoare la protecția intereselor publice, 
compatibile cu tratatul, sau în situația în 

(33) Nu trebuie să fie atribuite concesiuni 
operatorilor economici care au participat la 
o organizație criminală, inclusiv la 
exploatarea traficului uman sau la 
exploatarea copiilor prin muncă, sau care 
au fost găsiți vinovați de corupție, de 
fraudă în detrimentul intereselor financiare 
ale Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
impozitelor și a contribuțiilor la asigurările 
sociale trebuie, de asemenea, să fie 
sancționată prin excluderea obligatorie la 
nivelul Uniunii. Mai mult, autoritățile 
contractante și entitățile contractante 
trebuie să aibă posibilitatea de a exclude 
anumiți candidați sau ofertanți pentru 
încălcări grave ale dreptului Uniunii sau 
ale prevederilor dreptului național 
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care operatorul economic a demonstrat 
deficiențe semnificative sau persistente în 
ceea ce privește executarea unei concesiuni 
sau a unor concesiuni anterioare de natură 
similară încheiate cu aceeași autoritate 
contractantă sau entitate contractantă.

referitoare la protecția intereselor publice, 
compatibile cu tratatul, sau în situația în 
care operatorul economic a demonstrat 
deficiențe semnificative sau persistente în 
ceea ce privește executarea unei concesiuni 
sau a unor concesiuni anterioare de natură 
similară încheiate cu aceeași autoritate 
contractantă sau entitate contractantă.

Amendamentul 21

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 concesiunile a căror valoare 
este estimată ca fiind cel puțin egală cu 
pragurile prevăzute la articolul 5.

(1) Prezenta directivă instituie norme 
aplicabile procedurilor de atribuire de 
contracte de concesiune de lucrări sau de 
servicii a căror valoare este estimată ca 
fiind cel puțin egală cu pragurile prevăzute 
la articolul 5.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Principiul de liberă administrare a 

autorităților publice
Prezenta directivă recunoaște principiul 
libertății administrative a autorităților 
publice, în conformitate cu dreptul 
Uniunii și cu legislația națională în 
vigoare. Autoritățile publice respective 
sunt libere să decidă cu privire la modul 
de gestionare pe care îl consideră cel mai 
adecvat pentru a executa lucrările și/sau a 
furniza serviciile pentru care sunt 
responsabile.



PE494.668v03-00 20/43 AD\921028RO.doc

RO

Prezenta directivă nu aduce atingere 
libertății statelor membre de a stabili, în 
conformitate cu dreptul Uniunii, serviciile 
pe care acestea le consideră a fi servicii de 
interes economic general, modul în care 
aceste servicii ar trebui organizate și 
finanțate, în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat, precum și 
obligațiile specifice la care aceste servicii 
ar trebui să se supună.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Distincția între concesiuni de lucrări publice și concesiuni de lucrări nu este utilă în practică. 
Amendamentul vizează simplificarea.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. „concesiune de lucrări” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris 
prin care una sau mai multe autorități 
contractante sau entități contractante 
încredințează executarea de lucrări către 
unul sau mai mulți operatori economici și 
în care contraprestația este reprezentată fie 
exclusiv de dreptul de a exploata lucrările 
care fac obiectul contractului, fie de acest 
drept însoțit de o plată.
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Amendamentul 25

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 
prin care una sau mai multe autorități 
contractante sau entități contractante 
încredințează furnizarea de servicii către 
unul sau mai mulți operatori economici și
în care contraprestația este reprezentată fie 
exclusiv de dreptul de a exploata serviciul 
care face obiectul contractului, fie de acest 
drept însoțit de o plată;

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „ciclu de viață” înseamnă toate 
stadiile consecutive și/sau interconectate, 
inclusiv producția, transportul, utilizarea 
și întreținerea, ale existenței unui produs 
sau a unor lucrări sau servicii, de la 
achiziția materiilor prime sau generarea 
resurselor până la eliminare, curățarea 
amplasamentului și finalizare;

eliminat

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dreptul de a exploata lucrări sau 
servicii, astfel cum este prevăzut la 
punctele 2, 4 și 7 de la primul alineat 
implică transferul către concesionar al 

(2) 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 unei 



PE494.668v03-00 22/43 AD\921028RO.doc

RO

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.

părți semnificative a riscului economic. 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 contractului.

Riscul economic poate consta în: Prin risc economic se înțelege:

(a) riscul legat de utilizarea lucrărilor sau 
de cererea pentru prestarea serviciului; or

(a) riscul privind cererea reală pentru 
lucrările sau serviciile care fac obiectul 
contractului; or

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

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

Amendamentul 28

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

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 Articolul 6
Metode de calculare a valorii estimate a 

concesiunilor
Metode de calculare a valorii estimate a 

concesiunilor
(1) Calcularea valorii estimate a unei (1) Calcularea valorii estimate a unei 
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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.

concesiuni se bazează pe cifra de afaceri a 
acesteia fără TVA, cumulată pe durata 
contractului estimat de concedent.
Estimarea este valabilă în momentul 
publicării anunțului de concesionare sau, 
în cazurile în care nu este necesar un
astfel de anunț, în momentul în care 
autoritatea sau entitatea contractantă 
inițiază procedura de atribuire a 
concesiunii. Atunci când valoarea este 
modificată în urma negocierilor de pe 
parcursul procedurii de atribuire, 
estimarea valabilă este cea invocată în 
momentul semnării contractului.

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

(2) Valoarea estimată a unei concesiuni se 
determină ca fiind valoarea unui ansamblu 
de lucrări și/sau de servicii care fac parte 
dintr-un singur proiect de concesiune, 
inclusiv studiile. Caracterul unic al 
proiectului poate fi demonstrat în special 
prin existența unei planificări și proiectări 
prealabile de ansamblu efectuată de către 
autoritatea contractantă sau de entitatea 
contractantă, prin faptul că diferitele 
elemente ale proiectului îndeplinesc o 
funcție tehnică și economică unică sau prin 
faptul 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.
(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) Estimarea valorii 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.

(4) Estimarea trebuie să fie valabilă în 
momentul trimiterii anunțului de 
concesionare sau, în cazurile în care nu 

(4) Valoarea estimată a concesiunii se 
calculează în conformitate cu o 
metodologie obiectivă, specificată în 
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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.

anunțul de concesionare.

(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.
(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.
(7) În cazul în care valoarea cumulată a 
loturilor este egală sau mai mare decât 
pragul prevăzut la articolul 5, prezenta 
directivă se aplică la atribuirea fiecărui 
lot.
(8) 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.
(9) Valoarea concesiunilor de servicii este 
valoarea totală estimată a serviciilor care 
urmează să fie prestate de concesionar pe 
întreaga durată a concesiunii, 
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determinată în conformitate cu o 
metodologie obiectivă, specificată în 
anunțul de concesionare sau în 
documentele concesiunii.
Baza de calcul al valorii estimate a 
concesiunii este, după caz, următoarea:
(a) pentru servicii de asigurări: prima 
plătibilă și celelalte metode de 
remunerare;
(b) pentru servicii bancare și alte servicii 
financiare:  onorarii, comisioane, dobânzi 
și alte metode de remunerare;
(c) pentru servicii de proiectare: onorarii, 
comisioane plătibile și alte metode de 
remunerare.
(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.

Amendamentul 30

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) toate 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

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Exceptarea în ceea ce privește acest „in-house” inversat propusă de Comisie depășește 
cadrul hotărârii Teckal și limitează excesiv competiția.

Amendamentul 32

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) toate 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;

Amendamentul 33

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 

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

competente, în scopul de a asigura, în 
comun, organizarea aceleiași misiuni de 
serviciu public;

Justificare

Clarificare a cooperării orizontale.

Amendamentul 34

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) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public și 
nu este orientat către piață;

Justificare

Clarificare a cooperării orizontale.

Amendamentul 35

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;

(c) autoritățile sau entitățile contractante 
participante nu operează pe piața deschisă;

Justificare

În conformitate cu amendamentele anterioare.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Toate condițiile menționate la alineatele (1)-(4), și nu doar participarea privată, trebuie 
verificate în momentul atribuirii.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Excepțiile prevăzute în prezentul articol nu 
se mai aplică din momentul în care oricare 
dintre condițiile cumulative enumerate nu 
mai este îndeplinită, ca atare concesiunile 
în curs de desfășurare trebuie deschise 
concurenței prin intermediul procedurilor 
obișnuite de atribuire a concesiunilor.

Amendamentul 38

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.

Pentru concesiunile cu o durată de peste 
cinci ani, durata maximă a concesiunii nu 
poate depăși timpul estimat necesar astfel 
încât concesionarul să își recupereze 
investițiile efectuate pentru exploatarea 
lucrărilor sau a serviciilor, inclusiv 
costurile preliminare, și să obțină o 
rentabilitate rezonabilă a capitalului 
investit, care corespunde unei rentabilități 
scontate în condiții normale de piață.
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Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Grupurile de operatori economici pot 
depune oferte sau se pot prezenta în calitate 
de candidați. Grupurile de operatori 
economici, în special IMM-uri, pot lua 
forma unui consorțiu de întreprinderi.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante care doresc să atribuie o 
concesiune își fac cunoscută intenția prin 
intermediul unui anunț de concesionare.

(1) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante care doresc să atribuie o 
concesiune își fac cunoscută intenția prin 
intermediul unui anunț de concesionare în 
temeiul articolului 28.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă lucrările sau serviciile pot fi 
furnizate doar de un anumit operator 
economic, din cauza absenței concurenței 
din motive tehnice, legate de protecția 
brevetelor, a drepturilor de autor sau a 
altor drepturi de proprietate intelectuală 
sau de protecția altor drepturi exclusive, și 
nu există alternative sau înlocuitori 
rezonabili, iar absența concurenței nu 
este rezultatul unei restrângeri artificiale 
a parametrilor concesiunii atribuite.

(b) dacă lucrările sau serviciile pot fi 
furnizate doar de un anumit operator 
economic din oricare din următoarele 
motive:

(i) scopul concesiunii este crearea sau 
achiziționarea unei opere de artă unice 
sau a unei interpretări artistice unice;
(ii) din motive tehnice, nu există 
concurență; 
(iii) protecția brevetelor, a drepturilor de 
autor sau a altor drepturi de proprietate 
intelectuală sau protecția altor drepturi 
exclusive.
Excepțiile prevăzute la punctele (ii) și (iii) 
se aplică numai atunci când nu există o 
alternativă sau un substitut rezonabil, iar 
absența concurenței nu este rezultatul 
unei restrângeri artificiale a parametrilor 
procedurii de atribuire a concesiunii.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În sensul primului paragraf litera (a), o 
ofertă este considerată neadecvată dacă: 

(6) În sensul alineatului (5) litera (a), o 
ofertă este considerată neadecvată dacă:
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Amendamentul 44

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 
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.

eliminat 

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru stabilirea legislației naționale 
aplicabile în conformitate cu litera (a), 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante pot alege dispozițiile naționale 
ale oricărui stat membru în care este 
stabilită cel puțin una dintre autoritățile 
participante.

Pentru stabilirea legislației naționale 
aplicabile în conformitate cu litera (a), 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante aleg dispozițiile naționale ale 
oricărui stat membru în care este stabilită 
cel puțin una dintre autoritățile 
participante.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În absența unui acord care să 
stabilească legislația aplicabilă în materie 
de atribuire a concesiunilor, legislația 
națională care reglementează atribuirea 
concesiunilor se determină în 
conformitate cu regulile prezentate în 
continuare:

eliminat
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(a) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de o autoritate contractantă 
participantă sau de o entitate contractantă 
participantă în numele celorlalte, se 
aplică dispozițiile de drept intern din 
statul membru al acelei autorități sau 
entități contractante;
(b) dacă procedura nu este efectuată sau 
gestionată de o autoritate contractantă 
participantă sau de o entitate contractantă 
participantă în numele celorlalte și
(i) se referă la o concesiune de lucrări 
publice sau la o concesiune de lucrări, 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante aplică dispozițiile de drept 
intern din statul membru în care se 
situează majoritatea lucrărilor;
(ii) se referă la un contract de concesiuni 
de servicii, autoritățile sau entitățile 
contractante aplică dispozițiile de drept 
intern ale statului membru în care se 
prestează cea mai mare parte a serviciilor;
(c) dacă nu este posibil să se determine 
legislația națională aplicabilă în 
conformitate cu literele (a) sau (b), 
autoritățile sau entitățile contractante 
aplică dispozițiile de drept intern din 
statul membru al autorității contractante 
care suportă cea mai mare parte a 
costurilor.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În absența unui acord care determină 
legislația aplicabilă în materie de 
atribuire a concesiunilor în conformitate 
cu alineatul (3), legislația națională care 
reglementează procedurile de atribuire a 
concesiunilor desfășurate de entitățile 
juridice comune instituite de mai multe 

eliminat
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autorități contractante sau entități 
contractante din state membre diferite se 
stabilește după următoarele reguli:
(a) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de către organul competent al 
entității juridice comune, se aplică 
dispozițiile naționale din statul membru în 
care entitatea juridică își are sediul 
social;
(b) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de către un membru al entității 
juridice în numele acesteia, se aplică 
normele prevăzute la alineatul (4) literele 
(a) și (b);
(c) dacă nu este posibil să se determine 
legislația națională aplicabilă în 
conformitate cu alineatul (4) literele (a) 
sau (b), autoritățile contractante sau 
entitățile contractante aplică dispozițiile 
de drept intern din statul membru în care 
entitatea juridică își are sediul social.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 5 – litera - a (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) indică în documentele concesiunii 
care elemente sunt negociabile și care 
elemente definesc cerințele minime 
menționate la alineatul (1);

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante precizează, în 
anunțul de concesionare, condițiile de 
participare referitoare la:

(1) Autoritățile contractante precizează, în 
anunțul de concesionare, condițiile de 
participare referitoare la:
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(a) capacitatea de exercitare a activității 
profesionale;

(a) capacitatea de exercitare a activității 
profesionale;

(b) capacitatea economică și financiară; (b) capacitatea economică și financiară;
(c) capacități tehnice și profesionale. (c) capacități tehnice și profesionale.

Autoritățile contractante trebuie să 
limiteze condițiile de participare la cele 
care sunt adecvate pentru a garanta că un 
candidat sau ofertant are capacitatea 
juridică și financiară și competențele 
tehnice și comerciale de a executa 
concesiunea care urmează să fie atribuită.
Toate cerințele trebuie să aibă legătură cu 
obiectul contractului și să fie strict 
proporționale cu acesta, luând în 
considerare nevoia de a asigura o 
concurență reală.

Toate cerințele trebuie să aibă legătură cu 
necesitatea de a asigura capacitatea 
concesionarului de a executa concesiunea 
și să fie strict proporționale cu aceasta, 
ținând seama de obiectul contractului și 
de obiectivul de a asigura o concurență 
reală.

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante precizează, de asemenea, în 
anunțul de concesionare, referința sau 
referințele care trebuie prezentate ca 
dovadă a capacităților operatorului 
economic. Cerințele legate de aceste 
referințe trebuie să fie nediscriminatorii și 
proporționale cu obiectul concesiunii.

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante precizează, de asemenea, în 
anunțul de concesionare, referința sau 
referințele care trebuie prezentate ca 
dovadă a capacităților operatorului 
economic. Cerințele legate de aceste 
referințe trebuie să fie nediscriminatorii și 
proporționale cu obiectul concesiunii.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot adopta norme în 
vederea combaterii favoritismului, a 
corupției și în vederea prevenirii 
conflictelor de interese, pentru a asigura 
transparența procedurii de atribuire și 
egalitatea de tratament între toți ofertanții.

(4) Statele membre adoptă norme 
corespunzătoare în vederea prevenirii, 
depistării și eliminării neîntârziate a 
favoritismului, a corupției și în vederea 
prevenirii conflictelor de interese, pentru a 
asigura transparența procedurii de atribuire 
și egalitatea de tratament între toți 
ofertanții.
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Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 36 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
Motive pentru excluderea candidaților
[acest nou articol va cuprinde articolul 36 
alineatele (5)-(9)]

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) spălare de bani, astfel cum este definită 
la articolul 1 din Directiva 91/308/CEE a 
Consiliului.

(e) spălare de bani și finanțarea 
terorismului, în sensul definiției de la 
articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a 
Consiliului.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) participarea la traficul de persoane și 
la exploatarea prin muncă a copiilor, 
acțiuni cuprinse în Directiva 2011/36/UE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 
prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor acestuia.
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Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Orice candidat sau ofertant care se află 
în una dintre situațiile menționate la 
alineatele (5) - (7) poate furniza autorității 
contractante sau entității contractante 
dovezi care să-i demonstreze fiabilitatea, în 
ciuda existenței motivului de excludere 
relevant.

(8) Orice candidat sau ofertant care se află 
în una dintre situațiile menționate la 
alineatele (1) - (3) poate furniza autorității 
contractante sau entității contractante 
dovezi care să-i demonstreze fiabilitatea 
sau, după caz, fiabilitatea 
subcontractantului, în ciuda existenței 
motivului de excludere relevant.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 37 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea termenelor Termene de depunere a candidaturilor 
pentru concesiune

Amendamentul 56

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 alineatele (3) și (4).
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Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 38 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38
Termene de depunere a candidaturilor 

pentru concesiune
(1) În cazul în care autoritățile sau entitățile 
contractante recurg la o concesiune, 
termenul pentru transmiterea candidaturilor 
pentru concesiune nu poate fi mai scurt de 
52 de zile de la data la care a fost transmis 
anunțul de concesionare.

(3) În cazul în care autoritățile sau entitățile 
contractante recurg la o concesiune, 
termenul pentru transmiterea candidaturilor 
pentru concesiune nu poate fi mai scurt de 
52 de zile de la data la care a fost transmis 
anunțul de concesionare.

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

(4) 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.

[Dacă se adoptă, cele două alineate ale articolului 38 vor deveni alineatele (3) și (4) ale 
articolului 37].

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atribuirea concesiunilor se realizează 
pe baza unor criterii obiective care asigură 
respectarea principiilor de transparență, de 
nediscriminare și de egalitate de tratament 
și care garantează evaluarea ofertelor în 
condiții de concurență efectivă, care să 
permită identificarea unui avantaj 
economic general pentru autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă.

(1) Atribuirea concesiunilor se realizează 
pe baza unor criterii obiective care asigură 
respectarea principiilor de transparență, de 
nediscriminare și de egalitate de tratament 
și care garantează evaluarea ofertelor, care 
să permită identificarea unui avantaj 
economic, de mediu, social și de coeziune.
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Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Criteriile de atribuire nu îi conferă 
autorității contractante sau entității 
contractante o libertate de alegere 
nelimitată și nu pot fi schimbate în 
manieră arbitrară sau discriminatorie în 
cursul negocierilor. Toate modificările se 
notifică fără întârziere candidaților și 
ofertanților vizați.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Criteriile de atribuire trebuie să aibă 
legătură cu obiectul concesiunii și nu 
trebuie să-i confere autorității 
contractante sau entității contractante o 
libertate de alegere nelimitată.

(2) Criteriile de atribuire trebuie să aibă 
legătură cu obiectul concesiunii și pot 
include aspecte ecologice, sociale sau 
legate de inovare și, dacă este cazul, 
motive de politică publică pentru 
promovarea creșterii economice 
sustenabile și a coeziunii sociale.

Aceste criterii trebuie să asigure o 
concurență efectivă și să fie însoțite de 
cerințe care să permită verificarea efectivă 
a informațiilor furnizate de ofertanți.
Autoritățile contractante și entitățile 
contractante trebuie să verifice efectiv, pe 
baza informațiilor și a dovezilor furnizate 
de ofertanți, dacă ofertele îndeplinesc 
criteriile de atribuire.

Aceste criterii trebuie să asigure o 
concurență efectivă și să fie însoțite de 
cerințe care să permită verificarea efectivă 
a informațiilor furnizate de ofertanți. 
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Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot stabili ca 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante să atribuie concesiunile pe 
baza criteriului ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere 
economic, în conformitate cu 
alineatul (2). În afară de preț și de 
costuri, aceste criterii pot include 
următoarele aspecte:

eliminat

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, caracteristicile estetice și 
funcționale, accesibilitatea, proiectarea 
pentru toți utilizatorii, caracteristicile 
ecologice și caracterul inovator;
(b) pentru concesiunile de servicii și 
concesiunile care implică proiectarea de 
lucrări, pot fi luate în considerare 
organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
concesiunea în cauză, cu consecința că, 
în urma atribuirii contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu 
aprobarea autorității contractante sau a 
entității contractante, care trebuie să 
verifice dacă înlocuirile asigură o 
organizare și o calitate echivalente;
(c) serviciile post-vânzare și asistența 
tehnică, data livrării și termenul de livrare 
sau de execuție;
(d) procesul specific de producție sau de 
furnizare a lucrărilor, a bunurilor sau a 
serviciilor solicitate sau din oricare altă 
etapă a ciclului de viață menționată la 
articolul 2 alineatul (1) punctul (14), în 
măsura în care criteriile respective se 
referă la factori direct implicați în aceste 
procese și caracterizează procesul specific 
de producție sau de furnizare a lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor solicitate.
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Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) 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.

eliminat

Această pondere poate fi exprimată ca un 
interval a cărui întindere maximă trebuie 
să fie corespunzătoare.
Dacă ponderarea nu este posibilă din 
motive obiective, autoritatea sau entitatea 
contractantă indică criteriile în ordinea 
descrescătoare a importanței.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 40 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 40 eliminat
Calcularea costurilor pe durata ciclului 

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