
PA\913180RO.doc PE496.425v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2011/0437(COD)

28.9.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind atribuirea contractelor de concesiune
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Raportoare pentru aviz: Heide Rühle



PE496.425v01-00 2/4 PA\913180RO.doc

RO

PA_Legrej



PA\913180RO.doc 3/4 PE496.425v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Europa se confruntă cu o criză profundă. Multe state membre sunt afectate de povara 
apăsătoare a datoriilor și au un spațiu de manevră politică foarte restrâns.  În această situație, 
trebuie analizat dacă nu cumva propunerile europene de reglementare ar putea contribui la o 
accentuare a crizei. 

Din nefericire, studiul de fezabilitate al Comisiei referitor la propunerea de directivă privind 
atribuirea contractelor de concesiune nu răspunde la această întrebare. În egală măsură, 
studiul ignoră o verificare a efectelor acestei directive asupra dreptului la autoadministrare 
locală, prevăzut pentru prima dată în dreptul primar european în versiunea reformată a 
Tratatului de la Lisabona (a se vedea articolul 14 din TFUE și protocolul 26 la TFUE). Dacă o 
astfel de reglementare la nivel european este într-adevăr necesară deoarece fără ea piața 
internă europeană este denaturată sau afectată este o altă întrebare la care studiul de 
fezabilitate nu oferă niciun răspuns. Este însă exact condiția de bază solicitată de Parlamentul 
European în cele două rapoarte din 2010 și 2011 privind achizițiile publice, condiție menită să 
justifice o directivă europeană referitoare la concesionarea serviciilor.

Dimpotrivă, propunerea de directivă subordonează acum și concesionarea serviciilor 
regimului rigid din domeniul dreptului european privind achizițiile publice. Acest lucru 
generează probleme, întrucât este dificil să se formuleze o definiție unitară a concesionării 
serviciilor, utilizarea și poziția lor juridică în statele membre individuale fiind foarte diferite. 
În același timp, există riscul ca o reglementare europeană să pună sub semnul întrebării cel 
mai important motiv pentru încheierea contractelor de concesiune de servicii, și anume un 
grad suficient de flexibilitate și durata de viață lungă a contractelor, precum și posibilitatea de 
ajustare prin negocieri ulterioare a elementelor care nu au fost prevăzute în momentul 
încheierii contractului. Conceptul de concesiune de servicii este astfel grav periclitat. 

Comisia își justifică propunerea în special prin incertitudinea juridică care s-ar manifesta în 
lipsa unei reglementări europene, precum și prin necesitatea de a asigura o utilizare eficientă a 
banilor contribuabililor și de a împiedica corupția.
În acest sens trebuie specificate următoarele:

Tratatele europene și jurisprudența Curții Europene de Justiție definesc clar regulile de bază 
pentru atribuirea contractelor de concesiune: transparență, egalitate de tratament și 
nediscriminare, asigurând în același timp suficientă flexibilitate pentru gestionarea 
concesiunilor. Dimpotrivă, definiția concesiunii de servicii din prezenta propunere nu creează 
claritate, ci depășește cadrul jurisprudenței CJUE, determinând astfel noi incertitudini. Nu 
există o delimitare în raport cu alte tipuri de contracte, cum ar fi împrumuturile de folosință și 
licențele, problema transferării riscului este insuficient rezolvată, relația specială de încredere 
dintre contractanți nu este luată în considerare, după cum nici cazul special al contractelor 
incomplete și necesitatea renegocierilor ulterioare nu sunt analizate. 

Cele mai multe concesiuni de servicii sunt atribuite în domeniul serviciilor bazate pe rețele, 
cum ar fi cele din sectorul energetic, al apei, al comunicațiilor și al transportului. Acestea sunt 
servicii de interes (economic) general. Atribuirea lor presupune adesea și transferul de 
drepturi exclusive și suverane. Prin includerea (parțială) a acestor servicii se creează și 
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probleme legate de coerența juridică. Directiva privind serviciile exclude, de pildă, game largi 
de servicii de interes general. Nu există o delimitare suficient de clară în raport cu 
reglementările sectoriale existente, de pildă în raport cu Regulamentul privind transportul 
public sau cu reglementările din sectorul energiei și gazelor. Nici în această privință studiul de 
fezabilitate nu spune nimic, ceea ce nu promite certitudine și claritate juridică.

Experiența cu normele europene privind achizițiile demonstrează, în plus, că o reglementare 
juridică detaliată nu elimină conflictul de legi, ci dimpotrivă. 

O analiză a Directivei privind achizițiile publice arată că, de cele mai multe ori, o 
reglementare detaliată nu reduce costurile, având în vedere că doar cheltuielile administrative 
implicate de o licitație la nivel european se ridică, în medie, la 30 000 EUR - și vorbim doar 
de 1,5 % oferte transfrontaliere. 

Comisia aduce în discuție pe bună dreptate problema corupției, soluțiile propuse nefiind însă 
adecvate. Transparența este cea mai puternică armă împotriva concurenței. Regimul atribuirii 
contractelor nu reușește însă să asigure cu adevărat această transparență. Transparența este 
considerată ca o bază pur instrumentală care să asigure tratamentul egal al ofertanților. Opinia 
publică, cetățenii sunt lipsiți de această transparență, propunerea de atribuire a contractelor de 
concesiune fiind în această privință și mai restrictivă decât directivele privind contractele de 
achiziții publice. Prin urmare, nu ar trebui să mai vorbim de combaterea corupției în contextul 
acestei propuneri.  

Raportorul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor a rescris practic prezenta 
propunere a Comisiei. Propunerea lui rezolvă câteva dintre problemele prezentate mai sus, 
fără a răspunde însă la întrebarea dacă avem într-adevăr nevoie de o astfel de directivă.

După o analiză atentă, raportoarea a ajuns la concluzia că, în situația actuală, această 
propunere nu este necesară și că efectele ei nu pot fi evaluate. Propune, așadar, Comisiei 
pentru dezvoltare regională să recomande comisiei competente în fond respingerea propunerii. 

******

Comisia pentru dezvoltare regională solicită Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să propună respingerea propunerii Comisiei.


