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1 A se vedea § 24
2 A se vedea § 18
3 Hotărârea din 18 noiembrie 1999 în cauza C-107/98 Teckal [1999] culegere p. I-08121 alineatul (50); hot
ărârea din 11 ianuarie 2005 în cauza C-26/03 City of Halle [2005], nepublicată încă în culegere, alineatul (49); 
hotărârea din 13 decembrie 2005 în cauza C-458/03 Parking Brixen [2005], nepublicată încă în culegere, 
alineatul (49).
4 Majoritatea capitalului, subordonare la autoritatea teritorială, activitate exercitată în principal pe propriul 
teritoriu
5 Nu minimizarea costului pentru autorităţile locale. Implicit în hotărârea din 17 septembrie 2002 în cauza C-
513/99 Concordia [1999], nepublicată încă în culegere.
6 În special în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă locale şi mediul.

SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezolu
ţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât Strategia de la Lisabona propune edificarea unui „stat social activ şi dinamic”1 în
cadrul „urmăririi unor obiective precum ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea regională, 
protecţia mediului...”2, întrucât este necesară stabilirea unei coeziuni între aceste obiective 
şi regulile concurenţei, precum şi securizarea acestora din punct de vedere juridic,

B. întrucât directivele 2004/18 şi 2004/17 nu oferă o definiţie clară a contractelor „in house”,

C. întrucât jurisprudenţa Curţii de Justiţie în materie de contracte „in house” se limitează la a 
semnala în hotărârile acesteia3 indici care justifică o excepţie de la normele privind achizi
ţiile publice,

D. întrucât mai multe state membre încurajează colectivităţile locale să stabilească parteneriate 
instituţionalizate public-public pentru care nu există o jurisprudenţă stabilizată,

E. întrucât Curtea a propus criterii care permit asocierea anumitor parteneriate institu
ţionalizate public-privat cu contracte „in house”4,

F. întrucât, în conformitate cu Strategia de la Lisabona, Curtea a definit maximizarea 
beneficiului populaţiei teritoriale5 ca prim criteriu în atribuirea contractelor de achiziţii
publice,

1. invită Comisia să propună un cadru legislativ pentru definirea relaţiilor „in house”, 
inspirându-se din criteriile Curţii de Justiţie;

2. invită Comisia să facă precizări suplimentare cu privire la conceptul de „autoritate publică”, 
pentru a determina care forme de parteneriat public-public ţin de subsidiaritate, şi nu de 
normele privind achiziţiile publice;

3. invită Comisia să adopte criteriile Curţii şi obiectivele fixate în cadrul reuniunii la nivel înalt 
de la Lisabona6, în momentul aprecierii activităţii contractante a statului social activ şi 
dinamic. 


