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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere dreptului autorităților 
publice de la nivel național, regional sau 
local de a decide dacă, în ce mod și în ce 
măsură doresc să exercite ele însele 
funcții publice. Autoritățile publice de la 
toate nivelurile pot exercita funcții de 
interes public utilizând resursele proprii, 
fără a fi obligate să apeleze la operatori 
economici externi. Ele pot face acest 
lucru în cooperare cu alte autorități 
publice.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Prezenta directivă nu ar trebui să 
vizeze finanțarea serviciilor de interes 
economic general sau schemele de 
ajutoare oferite de statele membre, în 
special în domeniul social, în 
conformitate cu normele comunitare 
privind concurența. Autoritățile naționale, 
regionale și locale ar trebui să își păstreze 
rolul esențial și competențele 
discreționare ample în ceea ce privește 
furnizarea, comandarea și organizarea de 
servicii de interes general, astfel încât să 
răspundă cât mai bine nevoilor 
utilizatorilor și în conformitate cu 
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urmărirea obiectivelor de politică publică 
ale acestora.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri prin 
care statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

(6) Concesiunile sunt contracte cu titlu 
oneros, încheiate între unul sau mai mulți 
operatori economici și una sau mai multe 
autorități sau entități contractante, care au 
ca obiect achiziția de lucrări sau de servicii 
și în care contraprestația este reprezentată 
de dreptul de a exploata lucrările sau 
serviciile care fac obiectul contractului. 
Executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor obligații specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, care pot fi invocate în fața 
unei instanțe. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile sau licențele 
prin care statul sau o autoritate publică 
stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în
cazul acordurilor care au ca obiect dreptul 
unui operator economic de a exploata 
anumite domenii sau resurse publice, cum 
sunt contractele de leasing de terenuri,
inclusiv zone maritime, prin care statul sau 
autoritatea sau entitatea contractantă 
stabilește doar condiții generale pentru 
utilizarea acestora, fără însă să 
achiziționeze lucrări sau servicii specifice.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a (13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
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prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic 
care este el însuși autoritate contractantă 
sau entitate contractantă pe baza unui drept 
exclusiv acordat operatorului în temeiul 
unui act legislativ sau administrativ 
național, publicat, și care i-a fost atribuit în 
conformitate cu Tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii privind administrarea 
infrastructurilor de rețea legate de 
activitățile stabilite în anexa III, întrucât un 
asemenea drept exclusiv face imposibilă 
derularea unei proceduri competitive de 
atribuire. Prin derogare și fără a aduce 
atingere consecințelor juridice ale 
excluderii cu caracter general de la sfera de 
aplicare a prezentei directive, concesiunile, 
astfel cum sunt definite la articolul 8 
alineatul (1), trebuie să facă obiectul unei 
obligații de publicare a anunțului de 
atribuire a concesiunii, în vederea 
asigurării unei transparențe minime, cu 
excepția situației în care legislația 
sectorială prevede condițiile referitoare la 
asigurarea transparenței.

prezentei directive anumite concesiuni de 
servicii atribuite unui operator economic 
care este el însuși autoritate contractantă 
sau entitate contractantă pe baza unui drept 
exclusiv acordat operatorului în temeiul 
unui act legislativ sau administrativ 
național, publicat, ca în cazul 
concesiunilor publice maritime din 
circuitul turistic recreativ, și care i-a fost 
atribuit în conformitate cu tratatul și cu 
legislația sectorială a Uniunii privind 
administrarea infrastructurilor de rețea 
legate de activitățile stabilite în anexa III, 
întrucât un asemenea drept exclusiv face 
imposibilă derularea unei proceduri 
competitive de atribuire. Prin derogare și 
fără a aduce atingere consecințelor juridice 
ale excluderii cu caracter general de la 
sfera de aplicare a prezentei directive, 
concesiunile, astfel cum sunt definite la 
articolul 8 alineatul (1), trebuie să facă 
obiectul unei obligații de publicare a 
anunțului de atribuire a concesiunii, în 
vederea asigurării unei transparențe 
minime, cu excepția situației în care 
legislația sectorială prevede condițiile 
referitoare la asigurarea transparenței.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenței, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă trebuie 
permisă doar în circumstanțe excepționale. 
Această excepție trebuie limitată la cazurile 
în care este clar de la început că publicarea 
nu ar declanșa o concurență mai intensă, în 
special deoarece există, din punct de 
vedere obiectiv, un singur operator 
economic care poate executa contractul de 
concesiune. Numai situațiile de 
exclusivitate obiectivă pot justifica 

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenței, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă trebuie 
permisă doar în circumstanțe excepționale. 
Această excepție ar trebui limitată la 
cazurile în care este clar de la început că 
publicarea nu ar declanșa o concurență mai 
intensă, în special deoarece există, din 
punct de vedere obiectiv, un singur 
operator economic care poate executa 
contractul de concesiune, ca în cazul 
proprietarilor de stațiuni balneare 
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atribuirea unei concesiuni fără publicare 
unui operator economic, atunci când 
situația de exclusivitate nu a fost creată de 
către autoritatea sau entitatea contractantă 
însăși în vederea viitoarei proceduri de 
atribuire, și când nu există înlocuitori 
adecvați, disponibilitatea acestora trebuind 
riguros evaluată.

înființate pe baza unor proprietăți 
concesionate. Numai situațiile de 
exclusivitate obiectivă pot justifica 
atribuirea unei concesiuni fără publicare 
unui operator economic, atunci când 
situația de exclusivitate nu a fost creată de 
către autoritatea sau entitatea contractantă 
însăși în vederea viitoarei proceduri de 
atribuire, și când nu există înlocuitori 
adecvați, disponibilitatea acestora trebuind 
riguros evaluată.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 
integrală a prezentei directive doar a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv așa-
numitele servicii prestate unei persoane, 

(21) Având în vedere rezultatele evaluării 
realizate de Comisie privind reforma 
normelor din domeniul achizițiilor publice, 
este oportună excluderea de la aplicarea 
integrală a prezentei directive a acelor 
servicii care au o dimensiune 
transfrontalieră limitată, respectiv așa-
numitele servicii prestate unei persoane, 
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cum sunt anumite servicii sociale, de 
sănătate și de învățământ. Aceste servicii 
sunt furnizate într-un anumit context care 
variază foarte mult de la un stat membru la 
altul, datorită tradițiilor culturale diferite. 
Trebuie instituit, așadar, un regim specific 
de concesiune pentru aceste servicii, ținând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligația de a publica un 
anunț de intenție și un anunț de atribuire 
pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 
prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a le comunica potențialilor 
ofertanți informații privind oportunitățile 
de afaceri, precum și de informa toate 
părțile interesate cu privire la numărul și 
tipul contractelor atribuite. Mai mult, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării 
principiului transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici, și să 
le permită, în același timp, autorităților și 
entităților contractante să țină seama de 
specificul serviciilor în cauză. Statele 
membre trebuie să se asigure că autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot să 
țină seama de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare.

cum sunt anumite servicii sociale, de 
sănătate și de învățământ. Aceste servicii 
sunt furnizate într-un anumit context care 
variază foarte mult de la un stat membru la 
altul, datorită tradițiilor culturale diferite. 
Trebuie instituit, așadar, un regim specific 
de concesiune pentru aceste servicii, ținând 
cont de faptul că acestea au fost recent 
reglementate. Obligația de a publica un 
anunț de intenție și un anunț de atribuire 
pentru orice concesiune cu o valoare egală 
sau mai mare decât pragurile stabilite în 
prezenta directivă reprezintă o modalitate 
adecvată de a le comunica potențialilor 
ofertanți informații privind oportunitățile 
de afaceri, precum și de informa toate 
părțile interesate cu privire la numărul și 
tipul contractelor atribuite. Mai mult, 
statele membre trebuie să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării 
principiului transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici, și să 
le permită, în același timp, autorităților și 
entităților contractante să țină seama de 
specificul serviciilor în cauză. Statele 
membre trebuie să se asigure că autoritățile 
contractante și entitățile contractante pot să 
țină seama de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante, pe baza principiului liberei 
administrări și în conformitate cu 
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tratatele UE, ar trebui să fie libere să 
decidă care este cel mai bun mod de a 
furniza, de a organiza și de a administra 
executarea lucrărilor și prestarea 
serviciilor de care sunt responsabile, în 
conformitate cu acordurile legislative și 
metodele pe care le consideră cele mai 
eficace pentru a asigura în special un 
nivel ridicat de calitate, de siguranță și de 
accesibilitate, egalitatea de tratament și 
promovarea accesului universal și a 
drepturilor utilizatorilor la serviciile 
publice.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu afectează 
libertatea statelor membre de a defini, în 
conformitate cu legislația Uniunii, 
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 10

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 

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

prestate este reprezentată fie exclusiv de 
dreptul de a exploata serviciile care fac 
obiectul contractului, fie de acest drept 
însoțit de o plată, cu excepția autorizațiilor 
simple, în special a celor privind utilizarea 
unui bun public sau a unui domeniu 
public.

Justificare

Clarificarea faptului că autorizațiile simple, cum ar fi contractele de servitute, nu fac obiectul 
prezentei directive.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dreptul de a exploata lucrări sau servicii, 
astfel cum este prevăzut la punctele 2, 4 și 
7 de la primul alineat implică transferul 
către concesionar al riscului operațional 
semnificativ. Se presupune că 
concesionarul își asumă 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; un risc operațional limitat de 
la început nu contravine acestui lucru.

Justificare

Clarificare pe baza hotărârii CJUE în cauza WAZV Gotha (C-206/08), potrivit căreia se 
poate vorbi de concesionări și în cazurile în care riscul asumat de concesionar este limitat de 
la început ca urmare a modalității de drept public.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) 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. Pentru concesiunile de bunuri 
publice care urmăresc furnizarea de 
servicii pentru public, valoarea pragului 
este estimată și calculată anual.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante îi tratează pe operatorii 
economici în mod egal și acționează într-o 
manieră transparentă și proporțională. 
Modul în care este concepută procedura de 
atribuire a concesiunii nu poate avea ca 
obiectiv excluderea acesteia din domeniul 
de aplicare al prezentei directive sau 
restrângerea artificială a concurenței.

Autoritățile contractante și entitățile 
contractante îi tratează pe operatorii 
economici în mod egal și acționează într-o 
manieră transparentă. Modul în care este 
concepută procedura de atribuire a 
concesiunii nu poate avea ca obiectiv 
excluderea acesteia din domeniul de 
aplicare al prezentei directive sau 
restrângerea artificială a concurenței.

Justificare

Aplicarea principiului proporționalității pentru anumite organisme care fac obiectul 
propunerii de directivă ar putea reprezenta un risc.

Amendamentul 14

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

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

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

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) serviciile de interes economic 
general;

Justificare

Dreptul la autoadministrare regională și locală în ceea ce privește serviciile publice este 
recunoscut explicit în Protocolul nr. 26 la Tratatul de la Lisabona, în care este consacrată 
marja de discreție extinsă a autorităților în ceea ce privește modul prin care ele pun la 
dispoziție aceste servicii astfel încât să răspundă cât mai mult nevoilor utilizatorilor, precum 
și modalitățile de atribuie și organizare a acestora. Prin urmare, directiva nu se poate aplica 
în cazul acestor servicii.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) protecția civilă, prevenirea 
dezastrelor și a riscurilor cotidiene;

Amendamentul 17
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) servicii de arbitraj și de conciliere; (c) servicii de arbitraj și de conciliere, 
servicii juridice și notariale;

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) contracte de muncă; (e) contracte de muncă și măsuri 
obligatorii de protecție socială;

Amendamentul 20

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

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

(g) servicii de transport, în măsura în care 
acestea sunt reglementate de alte 
instrumente comunitare;

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) servicii sociale și de sănătate.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) respectiva autoritate sau entitate 
exercită asupra persoanei juridice în cauză 
un control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii; se consideră că 
acest lucru este valabil dacă aceasta 
exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate; pentru a stabili 
existența unui astfel de control, pot, de 
asemenea, fi luați în considerare factori 
precum gradul de reprezentare în 
organele administrative, de conducere sau 
de supraveghere, dispozițiile referitoare la 
această reprezentare în actul constitutiv 
sau participarea la capitalul social; nu 
este necesar ca persoana juridică 
controlată să facă parte integral din 
capitalul autorității sau entității 
contractante;
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Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) autoritățile sau entitățile contractante, în 
sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 
1, exercită asupra persoanei juridice un 
control similar controlului pe care îl 
exercită asupra propriilor servicii; se 
consideră că acest lucru este valabil dacă 
aceasta exercită o influență decisivă atât 
asupra obiectivelor strategice, cât și 
asupra deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate; pentru a stabili 
existența unui astfel de control, pot, de 
asemenea, fi luați în considerare factori 
precum gradul de reprezentare în 
organele administrative, de conducere sau 
de supraveghere, dispozițiile referitoare la 
această reprezentare în actul constitutiv 
sau participarea la capitalul social; nu 
este necesar ca persoana juridică 
controlată să facă parte integral din 
capitalul autorității sau entității 
contractante;

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 25
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Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritățile contractante precizează, în 
anunțul de concesionare, în invitația de a 
transmite oferte sau în condițiile de 
participare, o descriere a concesiunii și a 
criteriilor de atribuire referitoare la:

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Statele membre adoptă norme în vederea 
combaterii fraudei, a favoritismului și a 
corupției și în vederea prevenirii 
conflictelor de interese, pentru a asigura 
transparența procedurii de atribuire și 
egalitatea de tratament între toți ofertanții.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – 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.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 44
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Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Justificare

În hotărârea sa în cauza C-324/98, CJUE a stabilit că statele membre ar trebui doar să 
permită verificarea imparțialității procedurilor de achiziții.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44a
Statele membre se asigură că există 
proceduri corespunzătoare menite să 
verifice imparțialitatea deciziei de 
atribuire.

Justificare

În hotărârea sa în cauza C-324/98, CJUE a stabilit că statele membre ar trebui doar să 
permită verificarea imparțialității procedurilor de achiziții.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat
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