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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Parlamentul European s-a pronunțat deja în rezoluția sa din 18.05.2010 referitoare la noile 
evoluții în achizițiile publice împotriva unui act legislativ european privind concesionarea 
serviciilor. 

Și raportoarea este de părere că nu este nevoie de un act legislativ pentru acordarea de 
concesiuni în domeniul serviciilor la nivel european. Sunt de temut îndeosebi efectele 
negative asupra furnizării de servicii în domeniile de interes public și asupra asigurării și 
dezvoltării în continuare a securității sociale.

Raportoarea recomandă respingerea proiectului de directivă.

Observații generale

Ca principal obiectiv al proiectului se menționează garantarea unui nivel mai ridicat de 
siguranță juridică. În prezent, în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2004/18/CE 
(Directiva privind coordonarea procedurilor de atribuire a achizițiilor publice) și articolul 18 
din Directiva 2004/17/CE (Directiva „Utilități”), concesionarea serviciilor este exclusă din 
domeniul de aplicare a legislației privind achizițiile publice. Concesionarea serviciilor este 
reglementată de legislația primară a UE, în special prin principiile egalității de tratament, 
nediscriminării și transparenței, care derivă din libertățile fundamentale, precum și de 
jurisprudența Curții Europene de Justiție, care asigură un nivel suficient de siguranță juridică. 
Concesiunile din domeniul construcțiilor sunt, de asemenea, suficient reglementate (Directiva 
2004/18/CE).

Raportoarea constată, contrar diagnosticului pus de Comisie, că nu există niciun vid juridic. 
Nu este de așteptat ca directiva să aducă mai multă siguranță juridică. 
În continuare ea critică neclaritatea și întinderea prea mare a domeniului de aplicare 
(articolele 1, 2 și 5) precum și domeniul prea îngust al dispozițiilor derogatorii (articolul 8). În 
concepția raportoarei, domenii precum securitatea socială, cultura, educația, infrastructurile 
publice și alte servicii comunale trebuie excluse din domeniul general de aplicare. 

Garantarea serviciilor de interes public în loc de deschiderea piețelor

În timp ce la articolul 14 din TFUE și în protocolul privind serviciile de interes general se 
subliniază competențele discreționare ample de care dispun entitățile publice în privința 
asigurării, contractării și finanțării serviciilor de interes public, în proiectul de directivă nu se 
face nicăieri referire la consolidarea serviciilor de interes public stipulată de legislația primară 
a UE. În schimb, se orientează în direcția deschiderii sectorului achizițiilor publice către 
concurență (considerentele 1, 2, 4) și limitează competențele discreționare ale entităților 
publice, limitându-le acestora libertatea de alegere la definirea criteriilor de selecție (articolul 
39 alineatul (2)). În plus, nu este prevăzută respectarea contractelor colective de muncă în 
vigoare la nivel local (articolul 39, considerentele 29 și 32). 

Raportoarea dezaprobă faptul că adevăratul obiectiv al serviciilor publice – garantarea unui 
acces general, nediscriminatoriu, universal și accesibil la serviciile de interes public – nu este 
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luat deloc în considerare în cadrul propunerii. Comisia este mai puțin interesată de asigurarea 
serviciilor de interes public, cât de crearea unor noi sectoare de piață. De aceea există riscul ca 
formele de cooperare public-public și contractele inhouse să devină o excepție. Un alt obiectiv 
enunțat în propunere este facilitatea accesului la piață al întreprinderilor și promovarea 
parteneriatelor public-privat (considerentul 17). Raportoarea critică în mod deosebit ultimul 
obiectiv, fiind de părere că sectorul privat nu asigură servicii mai eficiente, mai transparente și 
mai avantajoase economic decât sectorul public. Pe de altă parte, efectele externe, de 
exemplu, asupra angajaților, în general nu sunt luate în calcul.

Sectorul transportului

Directiva propusă se aplică activităților legate de furnizarea unui serviciu public în domeniul 
transportului feroviar, prin sisteme automate, cu tramvai, troleibuz, autobuz sau prin cablu, 
precum și serviciilor poștale, cu excepția serviciilor de transport aerian, pe baza acordării unei 
licențe de operare în sensul Regulamentului (CE) nr. 1008/2008, și a serviciilor publice de 
transport de persoane în sensul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. Directiva propusă se 
aplică, de asemenea, activităților legate de exploatarea unei zone geografice în scopul punerii 
la dispoziția transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali, a aeroporturilor și a porturilor 
maritime sau fluviale sau a altor terminale de transport.

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1

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 

(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 
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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.

stabilește condițiile pentru exercitarea unei 
activități economice, nu trebuie considerate 
concesiuni. Același lucru este valabil și în 
cazul acordurilor, precum contractele de 
închiriere sau de concesionare de terenuri 
prin care statul, autoritatea contractantă 
sau entitatea contractantă acordă unui 
operator economic dreptul de a exploata, 
în schimbul unei plăți, anumite domenii 
sau resurse publice, inclusiv zone 
maritime, porturi interioare sau maritime 
și prin care se stabilesc, de regulă, doar 
condiții generale pentru utilizarea acestora, 
fără însă ca statul sau autoritatea 
contractantă organismul public să devină 
beneficiarul lucrărilor sau serviciilor. În 
cadrul unor asemenea contracte, 
dispozițiile referitoare la transferul, tipul 
de exploatare permis și întreținerea 
domeniilor sau a resurselor publice și 
reintrarea lor în posesia statului sau a 
autorității contractante, durata 
contractului de închiriere sau 
concesionare a terenului. chiria și alte 
costuri suportate de chiriaș sunt 
considerate condiții generale destinate 
reglementării utilizării domeniilor sau a 
resurselor publice.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Întrucât concesionarul suportă riscul 
substanțial de exploatare, acesta tar trebui 
să poată avea libertatea de a alege 
metodele de executare a contractelor pe 
care le consideră cele mai adecvate, adică 
direct, colaborând inclusiv cu societăți 
afiliate sau subcontractând în mod liber 
unor terți.  

Justificare

Amendamentul vizează clarificarea obiectivului de flexibilitate și simplificare urmărit de 
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propunerea de directivă în materie de atribuire a contractelor în aval de către concesionar, 
conform identificării riscului substanțial de gestionare ca element specific al concesiunii. În 
realitate, tocmai pentru că concesionarul suportă riscul în cauză, acesta trebuie să aibă 
libertatea de a executa contractul astfel cum consideră oportun: direct sau în colaborare cu 
societăți afiliate sau subcontractând în mod liber unor terți.

Amendamentul 3

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) Prin urmare, ar trebui să se garanteze 
că se acordă egalitate de tratament între 
entitățile contractante din sectorul public și
a celor 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.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În conformitate cu articolul 14 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, coroborat cu Protocolul 26 
privind serviciile de interes general, 
autoritățile competente naționale, 
regionale sau locale ar trebui să dispună 
de o marjă largă de discreție în a decide 
cu privire la atribuirea de contracte 
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pentru serviciile de interes general.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Există un nivel considerabil de 
incertitudine juridică cu privire la măsura 
în care cooperarea între autoritățile 
publice trebuie să facă obiectul normelor 
privind atribuirea concesiunilor. 
Jurisprudența relevantă a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene face obiectul unor 
interpretări diferite de la un stat membru la 
altul și chiar de la o autoritate sau entitate 
contractantă la alta. Prin urmare, este 
necesar să se clarifice cazurile în care 
concesiunile încheiate între astfel de 
autorități nu sunt supuse aplicării normelor 
privind atribuirea concesiunilor publice.
Această clarificare trebuie să fie condusă 
de principiile stabilite în jurisprudența 
relevantă a Curții de Justiție. Simplul fapt 
că părțile la un acord sunt, ele însele, 
autorități contractante sau entități 
contractante în sensul articolului 4 
alineatul (1) paragraful 1 nu exclude în 
sine aplicarea normelor privind atribuirea 
concesiunilor. Aplicarea normelor privind 
atribuirea concesiunilor nu trebuie însă să 
interfereze cu libertatea autorităților 
publice de a decide cu privire la 
organizarea modului în care își îndeplinesc 
misiunea de serviciu public. Concesiunile 
atribuite unor entități controlate sau 
cooperarea pentru realizarea în comun a 
misiunilor de serviciu public ale 
autorităților sau entităților contractante 
participante trebuie scutite așadar de 
aplicarea normelor dacă sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute în prezenta directivă.
Prezenta directivă trebuie să aibă 
obiectivul de a garanta că situațiile de 
cooperare public-public scutite nu 

(17) Jurisprudența relevantă a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene privind 
cooperarea dintre autoritățile 
contractante face obiectul unor interpretări 
diferite de la un stat membru la altul și 
chiar de la o autoritate sau entitate 
contractantă la alta. Prin urmare, este 
necesar să se clarifice cazurile în care 
concesiunile încheiate între astfel de 
autorități nu sunt supuse aplicării normelor 
privind atribuirea concesiunilor publice.
Această clarificare ar trebui să fie bazată 
pe principiile stabilite în jurisprudența 
relevantă a Curții de Justiție. Aplicarea 
normelor privind atribuirea concesiunilor
nu ar trebui să interfereze cu libertatea 
autorităților publice de a decide cu privire 
la organizarea modului în care își 
îndeplinesc misiunea de serviciu public.
Concesiunile atribuite unor entități 
controlate sau cooperarea pentru realizarea 
în comun a misiunilor de serviciu public 
ale autorităților sau entităților contractante 
participante trebuie scutite așadar de 
aplicarea normelor dacă sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute în prezenta directivă.
Prezenta directivă ar trebui să aibă 
obiectivul de a garanta că toate formele de 
cooperare public-public care fac obiectul 
derogării asigură serviciile de interes 
public în beneficiul cetățenilor fără însă a 
fi considerate o sursă de posibilă
denaturare a concurenței în raport cu 
operatorii economici privați. În mod 
similar, nici participarea unei autorități 
contractante în calitate de ofertant la o 
procedură de atribuire a unui contract de 
achiziții publice nu trebuie să producă o 
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cauzează o denaturare a concurenței în 
raport cu operatorii economici privați. În 
mod similar, nici participarea unei 
autorități contractante în calitate de ofertant 
la o procedură de atribuire a unui contract 
de achiziții publice nu trebuie să producă o 
denaturare a concurenței.

denaturare a concurenței.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Conform jurisprudenței Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, prezenta 
directivă ar trebui să se aplice 
concesiunilor atribuite după intrarea în 
vigoare a acesteia.

Justificare

Având în vedere importanța principiului inviolabilității contractelor de concesiune în vigoare
în țările membre, este necesar ca acesta să fie clar explicat în cadrul directivei.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului autorităților publice de la orice 
nivel de a decide dacă vor exercita ele 
însele funcții publice utilizând propriile 
resurse, fără a fi obligate să atribuie 
concesiuni unor operatori economici 
externi. Aceste sarcini pot fi îndeplinite în 
cooperare cu alte autorități publice 
contractante.

Amendamentul 8
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „achiziții publice”, potrivit definiției 
de la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 
2013/…/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din … privind achizițiile 
publice.*
______________

* A se introduce la JO numărul și data 
directivei respective

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „concesiune de lucrări publice” 
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
executarea de lucrări și în care
contraprestația pentru lucrări este 
reprezentată fie exclusiv de dreptul de a 
exploata lucrările care fac obiectul 
contractului, fie de acest drept însoțit de o 
plată.

2. „concesiune de lucrări” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris, în 
temeiul căruia una sau mai multe autorități
sau entități contractante încredințează
executarea de lucrări pentru care sunt 
responsabile unuia sau mai multor 
operatori economici, și în care drepturile 
și obligațiile ambelor părți sunt 
reglementate și au ca obiect fie exclusiv 
dreptul de a exploata lucrările care fac 
obiectul contractului, fie acest drept însoțit 
de o plată; 

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 

7. „concesiune de servicii” înseamnă un 
contract cu titlu oneros încheiat în scris
prin intermediul căruia una sau mai multe 
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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.

autorități contractante încredințează
prestarea de servicii pentru care sunt 
responsabile, altele decât cele menționate 
la punctele 2 și 4, către unul sau mai mulți 
operatori economici, 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.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Riscul economic poate consta în: Riscul economic și operațional poate 
consta în:

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

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

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

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

Amendamentul 12

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, închirierea, concesionarea 
sau oferirea prin orice mijloace financiare, 
de domenii publice, inclusiv zone 
maritime, porturi interioare și maritime,
terenuri, clădiri existente sau alte bunuri 
imobile sau care privesc drepturi asupra 
acestor bunuri, prilej cu care statul sau 
autoritatea sau entitatea contractantă 
stabilește doar condiții generale pentru 
utilizarea acestora, fără însă să 
achiziționeze lucrări sau servicii; 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 13

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata concesiunii trebuie limitată la 
timpul estimat necesar astfel încât 
concesionarul să își recupereze investițiile 
efectuate pentru exploatarea lucrărilor sau 
a serviciilor și să obțină o rentabilitate 
rezonabilă a capitalului investit.

Durata concesiunii trebuie limitată la 
timpul estimat necesar astfel încât 
concesionarul să își recupereze investițiile 
efectuate pentru exploatarea lucrărilor sau 
a serviciilor și să obțină o rentabilitate 
rezonabilă a capitalului investit, potrivit 
specificațiilor precise din contractul de 
concesionare.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea contractantă are obligația, o 
dată cu publicarea anunțului de 
concesionare, de a-și onora toate 
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angajamentele care decurg din condițiile 
prevăzute la prezentul articol.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru poate stabili că autoritățile 
contractante sau entitățile contractante pot 
exclude orice operator economic de la 
participarea la atribuirea unei concesiuni 
dacă este îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:

Statul membru stabilește că autoritățile 
contractante sau entitățile contractante pot 
exclude orice operator economic de la 
participarea la atribuirea unei concesiuni 
dacă este îndeplinită una dintre următoarele 
condiții:

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) încălcări ale dreptului social, ale 
dreptului muncii, infracțiuni fiscale și de 
mediu.

Amendamentul 17

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, definite cu 
exactitate de concedent, 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 
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contractantă sau entitatea contractantă.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În documentele concesiunii, autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
poate solicita ofertantului sau poate fi 
obligată de un stat membru să îi solicite 
acestuia să indice în oferta sa, dacă este 
cazul, partea din contract pe care 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși.

(1) În documentele concesiunii, autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
poate solicita ofertantului sau poate fi 
obligată de un stat membru să îi solicite 
acestuia să indice în oferta sa, dacă este 
cazul, partea din contract pe care
intenționează să o subcontracteze unor 
terți, specificând numele tuturor 
subcontractanților propuși, precum și
răspunderea personală și solidară a 
acestora. Aceste informații sunt 
actualizate și comunicate autorității sau 
entității contractante pe durata 
concesiunii, indicând eventualele 
înlocuiri sau modificări. 

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cu condiția de a nu modifica natura 
globală a concesiunii, modificarea 
concesiunii nu este considerată 
substanțială atunci când:
(a) aceasta a fost prevăzută în contractul 
de concesiune sub forma unei clauze de 
reexaminare sau opțiuni clare, precise și 
univoce care indică domeniul de aplicare 
și natura eventualelor modificări, precum 
și condițiile în care acestea pot fi utilizate 
sau
(b) valoarea sa nu depășește pragul fixat 
la articolul 5 și este mai mică de 5 % din 
valoarea actualizată a contractului inițial. 
În cazul în care se efectuează mai multe 
modificări succesive, evaluarea se face pe 
baza valorii actualizate cumulate a 
modificărilor succesive. 

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 43 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nerealizarea obligațiilor asumate 
prin contractul de concesiune;

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Anexa III - punctul 1 - subpunctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Activități legate de exploatarea unei 
zone geografice în scopul punerii la 
dispoziția transportatorilor aerieni, 
maritimi sau fluviali a aeroporturilor și a 

5. Activități legate de exploatarea unei 
zone geografice în scopul punerii la 
dispoziția transportatorilor aerieni, 
maritimi sau fluviali a aeroporturilor și a 
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porturilor maritime sau fluviale sau a altor 
terminale de transport.

porturilor maritime sau fluviale sau a altor 
infrastructuri generale.
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