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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa Președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

În anexă veți putea găsi, în scop informativ, un aviz motivat din partea Cortes Generales 
(Parlamentul) a Regatului Spaniei privind propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

AVIZUL MOTIVAT NR. 1/2012 AL COMISIEI MIXTE PENTRU UNIUNEA 
EUROPEANĂ DIN 6 MARTIE 2012 PRIVIND NERESPECTAREA PRINCIPIULUI 
SUBSIDIARITĂȚII ÎN CAZUL PROPUNERII DE DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI PRIVIND ATRIBUIREA 
CONTRACTELOR DE CONCESIUNE (TEXT CU RELEVANȚĂ PENTRU SEE) 
[СОМ (2011) 897 FINAL] [2011/0437 (COD)] {SEC (2011) 1588 FINAL} {SEC (2011) 
1589 FINAL}

CONTEXT

A. Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat la 
Tratatul de la Lisabona în 2007, în vigoare de la 1 decembrie 2009, a stabilit un mecanism de 
control exercitat de parlamentele naționale referitor la respectarea principiului subsidiarității 
de către inițiativele legislative europene. Acest protocol a fost dezvoltat în Spania prin Legea 
nr. 24/2009 din 22 decembrie, de modificare a Legii nr. 8/1994 din 19 mai. În special, noile 
articole 3 litera (j), 5 și 6 din Legea nr. 8/1994 constituie temeiul juridic al acestui aviz.

B. Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea 
contractelor de concesiune (Text cu relevanță pentru SEE) [СОМ (2011) 897 final] 
[2011/0437 (COD)] {SEC (2011) 1588 final} {SEC (2011) 1589 final} a fost aprobată de 
Comisia Europeană și trimisă parlamentelor naționale, care dispun de un termen de opt 
săptămâni pentru a verifica respectarea principiului subsidiarității de către prezenta inițiativă, 
termen care expiră la 7 martie 2012.

C. La 15 februarie 2012, Biroul și președinții Comisiei mixte pentru Uniunea Europeană au 
convenit examinarea inițiativei legislative europene indicate, desemnându-l pe deputatul José 
López Garrido raportor pe acest subiect și solicitând guvernului raportul prevăzut la articolul 
3 litera (j) din Legea nr. 8/1994.

D. S-au primit avize, în care nu s-a constatat nerespectarea principiului subsidiarității de către 
inițiativa legislativă europeană examinată, de la următoarele parlamente regionale: 
Parlamento Vasco, Cortes de Aragón și Asamblea de Extremadura.

E. În cadrul reuniunii care a avut loc la 6 martie 2012, Comisia mixtă pentru Uniunea
Europeană a aprobat prezentul aviz.

AVIZ

1. Articolul 5 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că exercitarea 
competențelor Uniunii este reglementată de principiile subsidiarității și proporționalității. În 
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din același tratat, „în temeiul principiului 
subsidiarității, ... Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii 
preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici 
la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii.”

2. Temeiul juridic al propunerii legislative analizate constă în invocarea principiilor generale 
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enunțate la articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene -
„coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu 
privire la accesul la activitățile independente și la exercitarea acestora” și a principiilor 
procedurale de la articolele 62 și 114 din același tratat - „apropierea actelor cu putere de lege 
... care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne”.

3. Comisia își justifică acțiunea prin faptul că, în prezent, atribuirea contractelor de 
concesiune de servicii este supusă numai principiilor Tratatului (egalitate de tratament, 
nediscriminare, transparență, proporționalitate), în timp ce concesionarea lucrărilor (cu 
excepția sectorului serviciilor publice) este reglementată parțial și de diverse dispoziții de 
drept privat. În schimb, achizițiile publice sunt supuse dispozițiilor detaliate de drept derivat 
(care reglementează atât sectoarele clasice, cât și sectoarele serviciilor publice). Pe baza 
acestor date Comisia consideră că există o situație caracterizată de insecuritatea juridică, 
barierele din calea accesului la piață și lipsa garanțiilor judiciare adecvate pentru ofertanți, 
creată de neclaritatea normelor Uniunii Europene care reglementează contractele de 
concesiuni.

Se afirmă că scopul inițiativei legislative europene este crearea unui cadru care să stimuleze 
utilizarea mai frecventă a concesiunilor, contribuind astfel la creșterea economică și la 
inovație. Inițiativa se concentrează asupra soluțiilor care permit îmbunătățirea calității și a 
accesibilității multor servicii importante din punct de vedere social și economic, facilitând 
investițiile și creșterea nivelului concurenței la atribuirea concesiunilor, ceea ce va mări 
numărul oportunităților comerciale pentru întreprinderile din Uniunea Europeană și va 
promova inovarea.

Propunerea este prezentată împreună cu alte două propuneri de revizuire a directivelor privind 
achizițiile publice aflate în vigoare.

4. Din punctul de vedere al bugetului, propunerea nu are repercusiuni bugetare.

5. Propunerea afectează un domeniu care ține de competența comună a Uniunii Europene și a 
statelor membre, în privința căruia se aplică principiul subsidiarității.

Nu trebuie trecut cu vederea faptul că, în temeiul principiului subsidiarității, intervenția 
Uniunii este considerată excepțională în domeniile care nu țin de competența sa exclusivă, 
Uniunea intervenind numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și 
local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii.

Ca urmare a și în temeiul caracterului excepțional atribuit acțiunii Uniunii, aceasta trebuie să 
justifice cu cât mai multe informații, detalii și argumente existența unei probleme care 
afectează principiile de bază ale ordinii juridice europene (nediscriminarea, transparența, piața 
internă, concurența) și, în plus, să arate că forma și conținutul acțiunii propuse nu depășesc 
ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor, adică să nu încalce nici 
principiului proporționalității.

Ca antecedent indispensabil pentru cazul de față, trebuie reamintit că, recent, mai exact la 25 
octombrie 2011, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la 
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modernizarea politicii UE în domeniul achizițiilor publice, în care se fac afirmații 
categorice:

„subliniază excluderea concesionărilor de servicii din domeniul de aplicare a normelor 
europene privind achizițiile publice; amintește că este important să se ia în considerare atât 
complexitatea procedurilor, cât și diferențele care există în cultura și practica juridică din 
statele membre în ceea ce privește concesionările de servicii;” și insistă asupra faptului că „o 
propunere legislativă referitoare la concesionările de servicii nu este justificată decât în cazul 
remedierii eventualelor denaturări ale pieței interne; subliniază că nicio astfel de 
denaturare nu a fost identificată până în prezent și că un act legislativ referitor la 
concesionările de servicii este, prin urmare, inutil atât timp cât acesta nu vizează o 
îmbunătățire clară a modului de funcționare a pieței interne;”

Adaugă în plus că „directivele sunt adesea percepute ca fiind prea detaliate și că au devenit 
tot mai tehnice și complicate și, în același timp, riscul legal al neconformității cu aceste 
norme a crescut considerabil deopotrivă pentru autoritățile contractante și pentru furnizori”

Nu există indicii că, în timpul scurt care s-a scurs de la această dată, s-ar fi modificat criteriile 
clare susținute de Parlamentul European, cu care suntem pe deplin de acord.

6. În ceea ce privește temeinicia materială sau faptică, adică existența unor posibile distorsiuni 
ale pieței interne, nu găsim date în mediul nostru care să confirme existența unei probleme 
reale care să oblige la o acțiune de o asemenea anvergură.

Comisia aduce ca argument lipsa securității juridice care decurge din reglementarea 
neadecvată a acestui tip de contracte, creând dificultăți în diferențierea concesiunilor și a 
achizițiilor publice, precum și în diferențierea concesiunilor de lucrări și a concesiunilor de 
servicii. Totuși legislația în vigoare din țara noastră în privința achizițiilor publice este foarte 
extinsă, atât la nivelul legislației naționale, cât și regionale, precum și la nivelul normelor cu 
rang de lege sau al regulamentelor (ordonanțe de guvern și ministeriale), și este inspirată în 
mod clar din dreptul comunitar.

Atât Legea nr. 34/2010 din 5 august de modificare a Legii nr. 30/2007, din 30 octombrie, 
privind contractele din sectorul public, cât și Decretul regal legislativ nr. 3/2011, din 14 
noiembrie, de aprobare a textului revizuit al Legii privind contractele din sectorul public sunt 
inspirate masiv din 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. Acest act legislativ reformează directivele anterioare și, în 
același timp, introduce modificări numeroase și esențiale în această normativă și reprezintă un 
progres calitativ în legislația europeană privind contractele, permițând să se vorbească pentru 
prima dată despre o veritabilă piață unificată a achizițiilor publice.

Surprinzător este că analiza numărului mare de răspunsuri la consultarea inițiată de Comisie 
pentru evaluarea impactului pe conținutul cărei pretinde că se bazează pentru a justifica 
existența unei probleme privind piața arată că majoritatea instituțiilor publice se declară în 
mod deschis împotriva acestei noi reglementări și afirmă că dispun de un cadru juridic care 
garantează în mod suficient principiile transparenței, egalității și concurenței, susținând că 
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legile care reglementează aceste contracte sunt clare și inteligibile și că nu numai că nu s-a 
constat necesitatea intervenției Comisiei, ci nici măcar nu s-a identificat existența problemei. 
(A se vedea chestionarul completat de Ministerul afacerilor externe al Portugaliei, 
chestionarul trimis de Convenția autorităților locale scoțiene sau cu caracter mai general, dar 
nu mai puțin categoric, răspunsul oferit de Consiliul localităților și regiunilor europene).

Nu se justifică argumentul lipsei securității juridice.

7. După evaluarea impactului propunerii, Comisia consideră că diferențele dintre regimurile 
juridice naționale în privința domeniului de aplicare al normelor privind atribuirea 
contractelor de concesiuni, diferitele niveluri de publicare, diferitele norme privind 
transparența, varietatea procedurilor și multiplele criterii de selecție și atribuire constituie o 
barieră în calea accesului la piață.

Este obligatoriu să reamintim rezoluția Parlamentul European din 25 octombrie 2011 care 
avertizează că „este important să se ia în considerare atât complexitatea procedurilor, cât și 
diferențele care există în cultura și practica juridică din statele membre în ceea ce privește 
concesionările de servicii”, cu atât mai mult cu cât există certitudinea că respectiva observație 
a Parlamentului este făcută în lumina articolului 4 alineatul (2) din TUE care prevede că 
Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și identitatea lor 
națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce 
privește autonomia locală și regională.

Prin urmare, ceea ce propunerea identifică drept problemă este numai realitatea juridică și 
culturală diversă a țărilor care formează Uniunea Europeană, care trebuie să fie respectată în 
măsura în care nu reprezintă o veritabilă barieră în calea pieței, aspect care este departe de a fi 
demonstrat.

Al treilea aspect care, potrivit Comisiei, caracterizează situația este lipsa garanțiilor judiciare 
adecvate pentru ofertanți, privându-i de accesul la căile de atac în domeniul achizițiilor 
publice. Nici în acest sector nu am reușit să găsim în legislația spaniolă dispoziții care 
restrâng accesul la protecția judiciară efectivă pentru ca părțile implicate într-un contract de 
concesiuni să-și soluționeze litigiile înaintea unei instanțe.

Comisia mixtă consideră că îi revine Comisiei Europene obligația de a justifica motivele care 
au îndemnat-o să propună ca o competență comună să fie exercitată de către Uniunea 
Europeană și ameliorările pe care le va aduce în viitor această acțiune. În schimb, nu s-au 
găsit dovezi suficiente care să dovedească existența unei probleme reale pe piață și nici nu se 
întrevăd avantajele pe care această acțiune le-ar oferi la nivelul întregii Uniunii. În măsura în 
care nu se justifică o astfel de măsură excepțională pentru exercitarea de către Uniunea 
Europeană a acestei competențe comune, Comisia mixtă nu poate emite un aviz favorabil în 
privința respectării principiului subsidiarității de către prezenta inițiativă.

CONCLUZIE

Din motivele expuse, Comisia mixtă pentru Uniunea Europeană consideră că, prin 
propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea 
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contractelor de concesiune, Comisia încalcă principiului subsidiarității stabilit în 
Tratatul privind Uniunea Europeană aflat în vigoare, în virtutea căruia Uniunea, pentru 
a interveni, trebuie să justifice pe deplin că obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi 
realizate de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local.


