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Amendamentul 1
Peter Simon

Propunere de directivă
–

Propunere de respingere
Parlamentul European respinge 
propunerea de directivă privind atribuirea 
contractelor de concesiune.

Or. de

Justificare

Dreptul primar și jurisprudența CJUE constituie un cadru juridic de natură factuală și 
flexibil pentru atribuirea contractelor de concesiune și obligă la un proces transparent și 
nediscriminatoriu. Date fiind formele eterogene de concesiuni și structuri administrative din 
statele membre, o procedură unitară nu este adecvată (principiul subsidiarității) și ar limita 
aria de acțiune de la nivel local, care a fost consolidată semnificativ prin Tratatul de la 
Lisabona.

Amendamentul 2
Heide Rühle

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 
Protocolul nr. 26,

Or. en

Amendamentul 3
Mojca Kleva

Propunere de directivă
Considerentul 3
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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 nu ar trebui 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.

Or. en

Amendamentul 4
Mojca Kleva

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 propriile resurse, 
fără a fi obligate să apeleze la operatori 
economici externi. Ele pot face acest 
lucru în cooperare cu alte autorități 
publice.

Or. en
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Amendamentul 5
Mojca Kleva

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 
urmărirea obiectivelor de politică publică 
ale acestora.

Or. en

Amendamentul 6
Mojca Kleva

Propunere de directivă
Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Prezenta directivă nu ar trebui să 
afecteze termenii și condițiile de angajare 
și nici relațiile dintre partenerii sociali. 
Autoritățile contractante au competențe 
discreționare ample în ceea ce privește 
aplicarea atât a specificațiilor tehnice, cât 
și a criteriilor de atribuire în vederea 
îndeplinirii obiectivelor de politică publică 
ale acestora. Dacă se respectă norma 
privind existența legăturii cu obiectul 
contractului, prezenta directivă nu ar 
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trebui să urmărească limitarea și mai 
puternică a tipurilor de probleme pe care 
o autoritate contractantă le poate aborda 
prin specificațiile tehnice sau prin 
criteriile de atribuire. Statele membre pot 
stabili ca autoritățile contractante și 
entitățile contractante să atribuie 
concesiunile pe baza, printre altele, a 
criteriului ofertei celei mai avantajoase 
din punct de vedere economic.

Or. en

Amendamentul 7
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Trebuie introduse, de asemenea, 
anumite prevederi de coordonare pentru 
atribuirea concesiunilor de lucrări și de 
servicii din sectorul apei, al energiei, al 
transporturilor și al serviciilor poștale, 
având în vedere faptul că autoritățile 
naționale ar putea influența 
comportamentul entităților care își 
desfășoară activitatea în aceste sectoare, 
datorită existenței unor drepturi speciale 
sau exclusive acordate de statele membre 
în ceea ce privește livrarea, furnizarea sau 
exploatarea de rețele în scopul prestării 
serviciilor în cauză.

(5) În conformitate cu rezoluțiile 
Parlamentului European din 14 ianuarie 
2004, 10 martie 2004 și 31 mai 2006, 
sectorul apei nu ar trebui liberalizat, ci 
modernizat. Prin urmare, sectorul apei nu 
ar trebui să intre sub incidența 
domeniului de aplicare al prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 8
Peter Simon

Propunere de directivă
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Trebuie introduse, de asemenea, 
anumite prevederi de coordonare pentru 
atribuirea concesiunilor de lucrări și de 
servicii din sectorul apei, al energiei, al 
transporturilor și al serviciilor poștale, 
având în vedere faptul că autoritățile 
naționale ar putea influența 
comportamentul entităților care își 
desfășoară activitatea în aceste sectoare, 
datorită existenței unor drepturi speciale 
sau exclusive acordate de statele membre 
în ceea ce privește livrarea, furnizarea sau 
exploatarea de rețele în scopul prestării 
serviciilor în cauză.

(5) Ar trebui introduse, de asemenea, 
anumite prevederi de coordonare pentru 
atribuirea concesiunilor de lucrări și de 
servicii din sectorul energiei, al 
transporturilor și al serviciilor poștale, 
având în vedere faptul că autoritățile 
naționale ar putea influența 
comportamentul entităților care își 
desfășoară activitatea în aceste sectoare, 
datorită existenței unor drepturi speciale 
sau exclusive acordate de statele membre 
în ceea ce privește livrarea, furnizarea sau 
exploatarea de rețele în scopul prestării 
serviciilor în cauză.

Or. de

Amendamentul 9
Mojca Kleva

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 

(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. Ele 
presupun obligații reciproce prin care
executarea acestor lucrări sau servicii intră 
sub incidența unor cerințe specifice, 
definite de autoritatea sau de entitatea 
contractantă, a căror îndeplinire poate fi 
solicitată în fața unei instanțe. Dimpotrivă, 
anumite acte ale statelor, cum sunt 
autorizațiile sau licențele eliberate în 
număr limitat prin care statul sau o 
autoritate publică stabilește condițiile 
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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.

pentru exercitarea unei activități 
economice, nu ar trebui 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.

Or. en

Amendamentul 10
Giommaria Uggias

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 

(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 ar trebui
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 
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contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

statul sau autoritatea sau entitatea 
contractantă stabilește doar condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
însă să achiziționeze lucrări sau servicii 
specifice.

Or. it

Amendamentul 11
Peter Simon

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 
energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale, este necesar ca entitățile 
menționate să fie identificate în alt mod 
decât pe baza statutului lor juridic. Prin 
urmare, ar trebui 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.

Or. de

Amendamentul 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive anumite concesiuni de 

(13) Trebuie excluse din sfera de aplicare a 
prezentei directive anumite concesiuni de 
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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.

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), ar trebui 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.

Or. it

Amendamentul 13
Heide Rühle

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În conformitate cu articolul 14 și 
Protocolul nr. 26 din TFUE, statele 
membre și autoritățile locale și regionale 
beneficiază de libertate deplină pentru a 
realiza misiuni de serviciu public 
folosindu-și propriile resurse interne. Pot 
realiza misiuni de serviciu public în 
cooperare cu alte autorități publice sau 
asociații de autorități publice – prin 
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repartizarea pe bază de acord sau prin 
repartizarea instituțională a 
competențelor – în conformitate cu 
organizarea internă a statelor membre. 
Aceste forme de cooperare nu intră sub 
incidența legislației europene în materie 
de achiziții publice și de concesiuni. 
Dreptul UE nu impune autorităților 
publice utilizarea unei forme juridice 
specifice pentru a realiza în comun 
misiunile lor de serviciu public. 
Transferul de competențe între 
autoritățile publice este un aspect ce ține 
de organizarea internă și, prin urmare, nu 
intră sub incidența prezentului act 
legislativ.

Or. en

[A se vedea avizul Comitetului Regiunilor din iulie 2012 privind atribuirea contractelor de 
concesiune (ECOS-V-030)]

Amendamentul 14
Mojca Kleva

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Cooperarea dintre autoritățile 
publice locale sau între autoritățile 
publice locale și grupuri compuse exclusiv 
din autorități publice locale în vederea 
realizării în comun a sarcinilor de 
serviciu public în interes public, în cadrul 
unui stat membru, ar trebui să fie scutită 
de aplicarea normelor stabilite prin 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli
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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 
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.

(19) Având în vedere efectele negative 
asupra concurenței, atribuirea de 
concesiuni fără publicare prealabilă ar
trebui 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 
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.

Or. it

Amendamentul 16
Peter Simon

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 

eliminat
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unor servicii (cum sunt serviciile de 
catering și de distribuție a apei) care și-au 
demonstrat potențialul de comercializare 
transfrontalieră.

Or. de

Amendamentul 17
Peter Simon

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, 
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 

(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, 
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. 
Ar trebui 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 ar trebui să instituie măsuri 
corespunzătoare privind atribuirea 
contractelor de concesiune pentru aceste 
servicii, în vederea asigurării respectării 
principiului transparenței și al egalității de 
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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.

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 ar trebui 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.

Or. de

Amendamentul 18
Mojca Kleva

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante, pe baza principiului 
libertății administrative și în conformitate 
cu tratatele UE, ar trebui să beneficieze 
de libertatea de a decide cel mai bun mod 
de a furniza, a organiza și 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 un nivel ridicat 
al calității, al siguranței și al 
accesibilității, egalitatea de tratament și 
promovarea accesului universal și a 
drepturilor utilizatorilor la serviciile 
publice.

Or. en
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Amendamentul 19
Mojca Kleva

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, 
felul în care ar trebui să fie organizate și 
finanțate aceste servicii în conformitate 
cu normele referitoare la ajutoarele de 
stat sau obligațiile specifice pe care ar 
trebui să le îndeplinească acestea.

Or. en

Amendamentul 20
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Prezenta directivă stabilește regulile 
pentru atribuirea concesiunilor. Prin 
urmare, ambele directive privind 
achizițiile publice și procedurile de 
achiziții urmate de entitățile care își 
desfășoară activitatea în sectorul apei, al 
energiei, al transporturilor și al serviciilor 
poștale nu se aplică în cazul concesiunilor 
definite în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 21
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Prezenta directivă nu se aplică și nici 
nu afectează în mod indirect serviciile de 
interes economic general, astfel cum sunt 
definite de statele membre. Dispozițiile 
prezentei directive mențin în toate cazurile 
rolul serviciilor de interes economic 
general, în special pentru promovarea 
coeziunii sociale și teritoriale.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 14 și Protocolul nr. 26 din TFUE, este esențială menținerea în 
totalitate a misiunilor de interes general, inclusiv a statutului juridic al furnizorilor (publici 
sau privați), a finanțării, obligațiilor și a organizării lor. Serviciile de interes (economic) 
general ar trebui excluse în totalitate și nu ar trebui afectate în niciun fel de prezenta 
directivă.

Amendamentul 22
Heide Rühle

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 exploatarea unui serviciu 
pentru care sunt responsabile unuia sau 
mai multor operatori economici, și în care 
contraprestația pentru această delegare
este reprezentată fie exclusiv de dreptul de 
a exploata serviciul care face obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată. Dimpotrivă, anumite acte ale 
statelor, cum sunt autorizațiile, permisele 
sau licențele prin care statul sau o 
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autoritate publică stabilește condițiile 
pentru exercitarea unei activități 
economice, care au ca obiect dreptul de a 
oferi servicii sociale și/sau dreptul de a 
încheia acorduri prin care concedentul 
acordă unui operator economic dreptul de 
a exploata anumite domenii sau resurse 
publice sau acordă drepturi de trecere, nu 
ar trebui considerate concesiuni, în 
măsura în care stabilesc numai condiții 
generale pentru utilizarea acestora, fără 
ca autoritatea publică să devină 
beneficiarul lucrărilor sau al serviciilor 
specifice furnizate de partenerul 
contractant.

Or. en

Justificare

Definiția concesiunilor de servicii este caracterizată încă de o neclaritate semnificativă și, 
prin urmare, de o lipsă a securității juridice. În orice caz, trebuie asigurat faptul că 
activitățile suverane cum sunt licențele și permisele sau instrucțiunile și atribuirile instanțelor 
sunt excluse din conceptul contractului de concesiune. Procedurile de acordare a 
autorizațiilor ale statelor membre care se bazează pe faptul că toți furnizorii de servicii care 
îndeplinesc anumite precondiții obligatorii au permisiunea de a presta servicii indiferent de 
structura lor juridică nu ar trebui considerate un contract de concesiune de servicii. De 
exemplu, serviciile sociale sunt prestate în unele state membre de prestatori independenți. 
Respectivii prestatori independenți – și într-o anumită măsură, de asemenea, măsurile însele 
– necesită o autorizație în temeiul legislației sociale. Respectiva autorizație ar trebui să fie 
exclusă din domeniul de aplicare al directivei. În mod clar nu este cazul în formularea 
actuală.

Amendamentul 23
Peter Simon

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 

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 
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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.

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, cu excepția cazului în 
care este vorba de autorizații simple, în 
special de autorizații de exploatare a unui 
bun public sau a unui teren public;

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 24
Heide Rühle

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 lucrările sau 
serviciile implică transferul către 
concesionar al riscului economic legat de 
exploatarea acestor lucrări sau servicii, 
definit ca fiind riscul de expunere la 
situațiile neprevăzute care pot apărea pe 
piață. Se presupune că concesionarul își 
asumă riscul operațional atunci când, în 
condiții normale de exploatare, nu i se 
garantează recuperarea investițiilor 
efectuate sau a costurilor suportate pentru 
exploatarea lucrărilor sau a serviciilor care 
fac obiectul concesiunii; totuși în cazul în 
care riscul operațional pentru anumite 
piețe este limitat de la început, dar acest 
risc limitat este integral transferat 
concesionarului, contractul poate fi 
considerat, în aceste condiții, o 
concesionare.
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Or. en

Amendamentul 25
Peter Simon

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.

Or. de

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 26
Mojca Kleva

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu 5.000.000 EUR:

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

Amendamentul 27
Mojca Kleva

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 28
Mojca Kleva

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) 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.

Or. it

Amendamentul 30
Jan Březina

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 

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 
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atribuire a concesiunii nu poate avea ca 
obiectiv excluderea acesteia din domeniul 
de aplicare al prezentei directive sau 
restrângerea artificială a concurenței.

concesiunii nu are ca obiectiv excluderea 
acesteia din domeniul de aplicare al 
prezentei directive sau restrângerea 
artificială a concurenței.

Or. cs

Justificare

Aplicarea principiului proporționalității pentru anumite organisme acoperite de propunerea 
de directivă ar putea reprezenta un risc.

Amendamentul 31
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor de servicii privind 
administrarea infrastructurilor de rețea 
legate de activitățile stabilite în anexa III, 
dacă aceste concesiuni sunt:

Or. en

Amendamentul 32
Heide Rühle

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



AM\916319RO.doc 23/43 PE498.004v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atribuite de o autoritate sau o entitate 
contractantă unui operator economic care 
este el însuși entitate contractantă pe baza 
unui drept exclusiv acordat operatorului 
economic în temeiul unui act legislativ 
sau administrativ național, aplicabil și 
publicat, și care i-a fost atribuit în 
conformitate cu tratatul și cu legislația 
sectorială a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 33
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sau în cazul concesiunilor de servicii 
pentru activități care, la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, fac obiectul 
unui tarif reglementat la nivel național 
stabilit printr-o lege sau printr-un 
regulament.

Or. en

Amendamentul 34
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la prezentul articol 
alineatul (1), dacă legislația sectorială 
menționată în prezentul articol 
alineatul (1) nu prevede obligații de 

eliminat
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transparență specifice sectorului, se 
aplică cerințele de la articolul 27 
alineatele (1) și (3).

Or. en

Amendamentul 35
Giommaria Uggias

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) achiziția sau închirierea, prin orice 
mijloace financiare, de terenuri, clădiri 
existente sau alte bunuri imobile, precum 
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;

Or. it

Amendamentul 36
Peter Simon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) serviciile de interes economic 
general;

Or. de

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 
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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 37
Peter Simon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 38
Peter Simon

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 servicii notariale;

Or. de

Amendamentul 39
Heide Rühle

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 

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de titluri de valoare sau alte 
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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);

instrumente financiare în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, servicii furnizate de băncile 
centrale și tranzacții efectuate cu Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF), 
precum și activități de atragere de bani 
sau capital efectuate de autoritățile 
contractante;

Or. en

Amendamentul 40
Mojca Kleva

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 capital efectuate de autoritatea 
contractantă;

Or. en

Amendamentul 41
Peter Simon

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 

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de titluri de valoare sau alte 
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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);

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 
aprovizionare a autorităților contractante 
cu bani sau capital;

Or. de

Amendamentul 42
Heide Rühle

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;

Or. en

Amendamentul 43
Heide Rühle

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

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.19

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

Or. en

Amendamentul 44
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) protecție civilă, pregătirea și 
capacitatea de reacție pentru situații de 
urgență și prevenirea pericolelor 
cotidiene;

Or. en

Amendamentul 45
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) serviciile de producție, distribuție și 
furnizare de apă potabilă, precum și 
serviciile de epurare a apelor uzate;

Or. en

Amendamentul 46
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) servicii sociale și de sănătate;

Or. en

Amendamentul 47
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera gd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gd) servicii neeconomice de interes 
general.

Or. en

Amendamentul 48
Peter Simon

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 al entității 
contractante;

Or. de

Amendamentul 49
Peter Simon
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 50
Peter Simon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 51
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate.

Or. de

Amendamentul 52
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

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.

(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 sau entităților care o 
controlează sau unei alte persoane juridice 
controlate de către aceeași autoritate 
contractantă.

Or. de

Amendamentul 53
Peter Simon

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 
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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;

Or. de

Amendamentul 54
Peter Simon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 55
Peter Simon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 56
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. de
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Amendamentul 57
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 58
Peter Simon

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 de considerente 
legate de interesul public, iar serviciile și 
serviciile auxiliare necesare sunt conexe 
acestuia;

Or. de

Amendamentul 59
Peter Simon

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 

eliminat
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relevante în contextul acordului;

Or. de

Amendamentul 60
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 61
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. cs

Amendamentul 62
Peter Simon



PE498.004v01-00 36/43 AM\916319RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. de

Amendamentul 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) pentru concesiunea de bunuri publice 
care au fost destinate furnizării de servicii 
turistice balneare, la inițiativa și cererea 
unui operator economic, devenită o 
condiție pentru stațiunea pe care o are în 
proprietate, astfel încât nerespectarea 
concesiunii ar implica pierderea dreptului 
său de proprietate asupra stațiunii însăși. 

Or. it

Amendamentul 64
Mojca Kleva

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante includ în anunțul de 
participare, în invitația de a transmite 
oferte sau în documentele concesiunii o 
descriere a concesiunii, a criteriilor de 
atribuire și a cerințelor minime care trebuie 
îndeplinite. Aceste informații trebuie să 
permită identificarea naturii și a amplorii 
concesiunii, astfel încât operatorii 
economici să poată decide dacă să solicite 
sau nu participarea la procedura de 
atribuire a concesiunii. Descrierea, 
criteriile de atribuire și cerințele minime 
nu pot fi modificate pe parcursul 
negocierilor.

(1) Autoritățile contractante și entitățile 
contractante includ în anunțul de 
participare, în invitația de a transmite 
oferte sau în documentele concesiunii o 
descriere a concesiunii, a criteriilor de 
atribuire și a cerințelor minime care trebuie 
îndeplinite. Aceste informații trebuie să 
permită identificarea naturii și a amplorii 
concesiunii, astfel încât operatorii 
economici să poată decide dacă să solicite 
sau nu participarea la procedura de 
atribuire a concesiunii.

Autoritățile contractante au dreptul de a 
modifica cerințele minime și criteriile de 
atribuire în cursul procedurii, dar înainte 
de primirea ofertelor, fără o comunicare 
generală a rectificării, în cazul în care 
modificarea respectivă nu afectează 
ofertanții. Autoritățile contractante ar 
trebui să îi informeze pe ofertanții 
respectivi cu privire la aceste modificări și 
să ia în calcul o prelungire rezonabilă a 
termenului de depunere.

Or. en

Amendamentul 65
Mojca Kleva

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:
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Or. en

Amendamentul 66
Mojca Kleva

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) legislația, normele și standardele de 
mediu, de sănătate și de securitate, 
legislația socială și dreptul muncii 
stabilite în legislația Uniunii, în 
legislațiile naționale și în convențiile 
colective, care se aplică în locul în care 
sunt prestate lucrările și serviciile și sunt 
furnizate bunurile.

Or. en

Amendamentul 67
Mojca Kleva

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante limitează 
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.

Autoritățile contractante limitează 
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 au 
legătură cu obiectul contractului și sunt
proporționale cu acesta, sunt 
nediscriminatorii și pot fi însoțite de 
cerințe minime, dacă este cazul.

Or. en
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Amendamentul 68
Mojca Kleva

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.

Or. en

Amendamentul 69
Mojca Kleva

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ea (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.

Or. en

Amendamentul 70
Mojca Kleva

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă are cunoștință de orice încălcări 
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grave ale normelor și standardelor de 
mediu, de sănătate și de securitate, a 
legislației sociale și a dreptului muncii, 
stabilite în legislația Uniunii, în 
legislațiile naționale și în convențiile 
colective, care se aplică în locul în care 
sunt prestate lucrările și serviciile și sunt 
furnizate bunurile.

Or. en

Amendamentul 71
Jan Březina

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 permit un avantaj economic general 
pentru autoritatea contractantă sau entitatea 
contractantă.

Or. cs

Amendamentul 72
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

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

informațiilor și a dovezilor furnizate de 
ofertanți, dacă ofertele îndeplinesc criteriile
de atribuire.

Or. cs

Amendamentul 73
Mojca Kleva

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 74
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Justificare

CJUE a stabilit în hotărârea ei din cauza C-324/98 că statele membre au obligația de a 
permite o verificare ulterioară în ceea ce privește imparțialitatea procedurii de atribuire.

Amendamentul 75
Peter Simon
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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 atribuirii.

Or. de

Justificare

CJUE a stabilit în hotărârea ei din cauza C-324/98 că statele membre au obligația să permită 
o verificare ulterioară în ceea ce privește imparțialitatea procedurii de atribuire.

Amendamentul 76
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 77
Peter Simon

Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În domeniul apei: Prezenta directivă se 
aplică și concesiunilor atribuite sau 
organizate de entități care desfășoară o 
activitate menționată mai sus și care au 
legătură cu una dintre următoarele 
activități: Furnizarea de apă potabilă 

eliminat
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rețelelor care prestează un serviciu public, 
de către o entitate contractantă prevăzută 
la articolul 4 alineatul (1) paragrafele 1 și 
2, nu se consideră activitate relevantă în 
sensul alineatului (1), în cazul în care 
sunt îndeplinite toate condițiile de mai 
jos:
(a) punerea la dispoziție sau exploatarea 
de rețele fixe destinate furnizării unui 
serviciu public în domeniul producerii, 
transportului sau distribuției de apă 
potabilă;
(b) alimentarea cu apă potabilă a unor 
astfel de rețele.
(c) proiecte de inginerie hidraulică, 
irigații sau drenare, cu condiția ca 
volumul de apă destinat aprovizionării cu 
apă potabilă să reprezinte mai mult de 
20 % din volumul total de apă pus la 
dispoziție prin astfel de proiecte sau 
instalații de irigare sau drenare, sau
(d) evacuarea sau tratarea apelor uzate.

(e) producerea de apă potabilă de către 
entitatea în cauză se efectuează deoarece 
consumul său este necesar pentru 
desfășurarea unei activități, alta decât 
cele menționate la punctele 1 – 4 din 
prezenta anexă;
(f) alimentarea rețelei publice depinde 
numai de consumul propriu al entității și 
nu a depășit 30 % din producția totală de 
apă potabilă a entității, ținând cont de 
media ultimilor trei ani, inclusiv anul 
curent.

Or. de


