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Amendamentul 36
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1), articolul 62 şi 
articolul 114,

având în vedere Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în special 
articolul 14, articolul 53 alineatul (1), 
articolul 62 şi articolul 114, precum şi 
Protocolul nr. 26 la acesta,

Or. en

Amendamentul 37
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea garantării deschiderii către 
concurenţă a achiziţiilor efectuate de 
entităţile care îşi desfăşoară activitatea în
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale, trebuie elaborate 
dispoziţii de coordonare a procedurilor de 
achiziţii pentru contractele care depăşesc 
o anumită valoare. Această coordonare 
este necesară pentru a pune în aplicare 
principiile Tratatului privind funcţionarea 
Uniunii Europene, mai exact libera 
circulaţie a mărfurilor, libertatea de 
stabilire şi libertatea de a presta servicii, 
precum şi principiile care derivă din 
acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă, 
proporţionalitatea şi transparenţa. Având 
în vedere natura sectoarelor afectate de o 

(2) Având în vedere obligaţiile deosebite 
ale statului privind furnizarea serviciilor 
de interes economic general în sectoarele 
apei, energiei, transporturilor şi serviciilor 
poştale, criteriile pieţei interne pot fi 
aplicate numai într-o anumită măsură.  
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astfel de coordonare, aceasta din urmă ar 
trebui ca, simultan cu protejarea aplicării 
principiilor enunţate, să stabilească un 
cadru pentru practici comerciale loiale şi 
să permită o flexibilitate maximă.

Or. de

Amendamentul 38
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea garantării deschiderii către 
concurenţă a achiziţiilor efectuate de 
entităţile care îşi desfăşoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale, trebuie elaborate 
dispoziţii de coordonare a procedurilor de 
achiziţii pentru contractele care depăşesc o 
anumită valoare. Această coordonare este 
necesară pentru a pune în aplicare 
principiile Tratatului privind funcţionarea 
Uniunii Europene, mai exact libera 
circulaţie a mărfurilor, libertatea de 
stabilire şi libertatea de a presta servicii, 
precum şi principiile care derivă din 
acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă, 
proporţionalitatea şi transparenţa. Având în 
vedere natura sectoarelor afectate de o 
astfel de coordonare, aceasta din urmă ar 
trebui ca, simultan cu protejarea aplicării 
principiilor enunţate, să stabilească un 
cadru pentru practici comerciale loiale şi să 
permită o flexibilitate maximă.

(2) În vederea garantării deschiderii către 
concurenţă a achiziţiilor efectuate de 
entităţile care îşi desfăşoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale, trebuie elaborate 
dispoziţii de coordonare a procedurilor de 
achiziţii pentru contractele care depăşesc o 
anumită valoare. Această coordonare este 
necesară pentru a pune în aplicare 
principiile Tratatului privind funcţionarea 
Uniunii Europene, mai exact libera 
circulaţie a mărfurilor, libertatea de 
stabilire şi libertatea de a presta servicii, 
precum şi principiile care derivă din 
acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă, 
proporţionalitatea şi transparenţa. Având în 
vedere natura sectoarelor afectate de o 
astfel de coordonare, aceasta din urmă ar 
trebui ca, simultan cu protejarea aplicării 
principiilor enunţate, să stabilească un 
cadru pentru practici comerciale loiale şi să 
permită o flexibilitate maximă. Normele în 
materie de achiziţii publice trebuie să 
respecte împărţirea competenţelor de la 
articolul 14 din TFUE şi din Protocolul 
nr. 26. Aplicarea acestor norme nu ar 
trebui însă să interfereze cu libertatea 
autorităţilor publice de a decide cu privire 
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la modul în care îşi îndeplinesc misiunea 
de serviciu public.

Or. en

Justificare

Adaptare la noile dispoziţii din Tratatul de Lisabona.

Amendamentul 39
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Achiziţiile publice joacă un rol cheie 
în Strategia Europa 2020, reprezentând 
unul dintre instrumentele de piaţă care 
trebuie utilizate pentru realizarea unei 
creşteri inteligente, durabile şi favorabile 
incluziunii, asigurând în acelaşi timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziţii publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţii în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor 
şi serviciilor poştale şi prin Directiva 
2004/18/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice de 
lucrări, de bunuri şi de servicii trebuie 
revizuite şi modernizate pentru a creşte 
eficienţa cheltuielilor publice, a facilita 
participarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii la achiziţiile publice şi a permite 
achizitorilor să utilizeze mai eficient 
achiziţiile publice în sprijinul unor 
obiective societale comune. Totodată, 
anumite noţiuni şi concepte de bază 
trebuie clarificate pentru îmbunătăţirea 

eliminat
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certitudinii juridice şi încorporarea unor 
aspecte ale jurisprudenţei constante a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în 
acest domeniu.

Or. de

Amendamentul 40
Tamás Deutsch

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Achiziţiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piaţă care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creşteri 
inteligente, durabile şi favorabile 
incluziunii, asigurând în acelaşi timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziţii publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţii în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale şi prin Directiva 
2004/18/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice de lucrări, 
de bunuri şi de servicii trebuie revizuite şi 
modernizate pentru a creşte eficienţa 
cheltuielilor publice, a facilita participarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii la 
achiziţiile publice şi a permite achizitorilor 
să utilizeze mai eficient achiziţiile publice 
în sprijinul unor obiective societale 
comune. Totodată, anumite noţiuni şi 
concepte de bază trebuie clarificate pentru 
îmbunătăţirea certitudinii juridice şi 
încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenţei constante a Curţii de Justiţie 

(4) Achiziţiile publice joacă un rol-cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piaţă care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creşteri 
inteligente, durabile şi favorabile 
incluziunii, asigurând, în acelaşi timp, o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziţii publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţii în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale şi prin Directiva 
2004/18/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice de lucrări, 
de bunuri şi de servicii trebuie revizuite şi 
modernizate pentru a permite achizitorilor 
publici să utilizeze mai eficient achiziţiile 
publice în sprijinul dezvoltării şi al 
ocupării forţei de muncă durabile şi al 
altor obiective sociale comune, pentru a 
creşte astfel eficienţa cheltuielilor publice,
asigurând, totodată, cele mai bune 
rezultate din perspectiva raportului 
cost-beneficii şi facilitând mai ales
participarea întreprinderilor mici şi mijlocii 
la achiziţiile publice. Totodată, normele 
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a Uniunii Europene în acest domeniu. Uniunii privind achiziţiile publice trebuie 
simplificate, în special în ceea ce priveşte 
metoda stabilită pentru realizarea 
obiectivelor de durabilitate, care ar trebui 
incluse în politica achiziţiilor publice, iar 
noţiunile şi conceptele de bază trebuie 
clarificate pentru îmbunătăţirea certitudinii 
juridice şi încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenţei consacrate a Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene în acest 
domeniu.

Or. en

Amendamentul 41
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Achiziţiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piaţă care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creşteri 
inteligente, durabile şi favorabile 
incluziunii, asigurând în acelaşi timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziţii publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţii în
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale şi prin Directiva 
2004/18/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice de lucrări, 
de bunuri şi de servicii trebuie revizuite şi 
modernizate pentru a creşte eficienţa 
cheltuielilor publice, a facilita participarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii la 

(4) Achiziţiile publice joacă un rol-cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piaţă care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creşteri 
inteligente, durabile şi favorabile 
incluziunii, asigurând, în acelaşi timp, o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziţii publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţii în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale şi prin Directiva 
2004/18/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţii publice de lucrări, 
de bunuri şi de servicii trebuie revizuite şi 
modernizate pentru a permite achizitorilor 
publici să utilizeze mai eficient achiziţiile 
publice în sprijinul dezvoltării durabile şi 
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achiziţiile publice şi a permite achizitorilor 
să utilizeze mai eficient achiziţiile publice 
în sprijinul unor obiective societale 
comune. Totodată, anumite noţiuni şi 
concepte de bază trebuie clarificate pentru 
îmbunătăţirea certitudinii juridice şi 
încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenţei constante a Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene în acest domeniu.

al altor obiective sociale comune, pentru a
creşte astfel eficienţa cheltuielilor publice,
asigurând rentabilitatea maximă şi 
facilitând mai ales participarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii la 
achiziţiile publice şi pentru a permite 
achizitorilor să utilizeze mai eficient 
achiziţiile publice în sprijinul unor 
obiective societale comune. Totodată,
directivele trebuie simplificate, iar 
noţiunile şi conceptele de bază clarificate 
pentru îmbunătăţirea certitudinii juridice şi 
încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenţei consacrate a Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene în acest 
domeniu. Prezenta directivă pune la 
dispoziţie legislaţia referitoare la modul 
de achiziţionare. Entităţile contractante 
pot stabili cerinţe care sunt mai stricte sau 
care depăşesc limitele actualei legislaţii a 
UE pentru a îndeplini obiectivele comune.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe nicio ambiguitate cu privire la faptul că autorităţile contractante pot să 
stabilească cerinţe care să depăşească limitele legislaţiei UE în anumite domenii.

Amendamentul 42
Tamás Deutsch

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 11 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, în definirea şi aplicarea 
politicilor şi activităţilor Uniunii trebuie 
integrate cerinţe de protecţie a mediului, în 
special pentru a promova dezvoltarea 
durabilă. Prezenta directivă clarifică modul 
în care entităţile contractante pot contribui 
la protecţia mediului şi la promovarea unei 

(5) În conformitate cu articolele 9,10 şi 11
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, în definirea şi aplicarea 
politicilor şi activităţilor Uniunii trebuie 
integrate cerinţe de protecţie a mediului şi 
conceptele care stau la baza procesului de 
producţie durabilă din punct de vedere 
social, în special pentru a promova 
dezvoltarea durabilă şi pentru a proteja, în 
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dezvoltări durabile, garantându-le totodată
posibilitatea de a obţine cel mai bun 
raport calitate/preţ pentru contractele lor.

cadrul întregului lanţ de aprovizionare, 
sănătatea şi securitatea publică, precum şi 
pentru a asigura respectarea normelor 
sociale şi a legislaţiei naţionale şi a 
Europei în materie de muncă. Prezenta 
directivă clarifică modul în care
autorităţile contractante contribuie la 
protejarea mediului şi la promovarea unei 
dezvoltări durabile şi utilizează puterea 
discreţionară care le-a fost atribuită 
pentru a alege specificaţii tehnice şi 
criterii de atribuire care vor duce, foarte 
probabil, la desfăşurarea unor achiziţii 
publice durabile din punct de vedere 
social, stabilind totodată, legătura 
necesară cu obiectul contractului, şi care 
asigură obţinerea de către acestea a 
rentabilităţii maxime.

Or. en

Amendamentul 43
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 11 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, în definirea şi aplicarea 
politicilor şi activităţilor Uniunii trebuie 
integrate cerinţe de protecţie a mediului, în 
special pentru a promova dezvoltarea 
durabilă. Prezenta directivă clarifică modul 
în care entităţile contractante pot contribui 
la protecţia mediului şi la promovarea unei 
dezvoltări durabile, garantându-le totodată
posibilitatea de a obţine cel mai bun 
raport calitate/preţ pentru contractele lor.

(5) În conformitate cu articolele 9, 10 şi 11 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, în definirea şi aplicarea 
politicilor şi activităţilor Uniunii trebuie 
integrate cerinţe de protecţie a mediului şi 
considerente de natură socială, în special 
pentru a promova dezvoltarea durabilă.
Prezenta directivă clarifică modul în care 
entităţile contractante pot contribui la 
protecţia mediului şi la promovarea unei 
dezvoltări durabile şi modul în care 
acestea pot utiliza puterea discreţionară 
care le-a fost atribuită pentru a alege 
specificaţii tehnice şi criterii de atribuire 
care vizează desfăşurarea unor achiziţii 
publice durabile din punct de vedere 
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social, garantând totodată, legătura cu 
obiectul contractului şi obţinând 
rentabilitatea maximă în cazul 
contractelor lor.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu se referă suficient la considerentele sociale.

Amendamentul 44
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În temeiul articolului 9 din TFUE, în 
definirea şi punerea în aplicare a 
politicilor şi a acţiunilor sale, Uniunea 
trebuie să ţină seama de cerinţele privind 
promovarea unui nivel ridicat al ocupării 
forţei de muncă, garantarea unei protecţii 
sociale corespunzătoare, combaterea 
excluziunii sociale, precum şi un nivel 
înalt de formare generală şi profesională 
şi de protecţie a sănătăţii. Prezenta 
directivă contribuie la realizarea acestor 
obiective prin încurajarea unor achiziţii 
publice sustenabile, prin integrarea 
criteriilor sociale în toate etapele 
procedurii de achiziţie şi prin respectarea 
obligaţiilor legate de condiţiile sociale şi 
de încadrare în muncă, de sănătatea şi 
siguranţa la locul de muncă, de 
securitatea socială şi de condiţiile de 
muncă, astfel cum se prevede în legislaţia 
UE, în actele cu putere de lege naţionale, 
în reglementări sau acte administrative, în 
hotărâri arbitrale, în acorduri şi contracte 
colective, precum şi în dispoziţiile 
dreptului internaţional al muncii 
enumerate în anexa XIV care se aplică în 
locul în care se furnizează serviciul; 
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aceste obligaţii se aplică şi în situaţii 
transfrontaliere, în care lucrătorii unui 
stat membru prestează servicii într-un alt 
stat membru.

Or. de

Justificare

Trebuie să se ţină seama de aşa-numita „clauză socială orizontală” şi în cazul atribuirii 
contractelor de achiziţii publice. Criteriile atribuirii contractelor trebuie adaptate în 
consecinţă.

Amendamentul 45
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Prezenta directivă nu ar trebui să 
împiedice statele membre să respecte 
Convenţia nr. 94 a OIM privind clauzele 
de muncă în contractele publice şi ar 
trebui să încurajeze includerea clauzelor 
de muncă în contractele publice.

Or. de

Amendamentul 46
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru asigurarea unei deschideri reale 
a pieţei şi a unui echilibru just în aplicarea 
normelor privind achiziţiile în sectoarele 
apei, energiei, transporturilor şi serviciilor 
poştale, este necesar ca entităţile 
menţionate să fie identificate pe o altă 

(7) Pentru asigurarea faptului că, în 
aplicarea normelor privind achiziţiile în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor şi 
serviciilor poştale, statele îşi pot îndeplini 
sarcina de a furniza servicii de interes 
economic general, entităţile contractante
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bază decât statutul lor juridic. Prin 
urmare, ar trebui să se garanteze că nu se 
aduce atingere egalităţii de tratament între 
entităţile contractante din sectorul public 
şi cele din sectorul privat. De asemenea, 
este necesar să se garanteze, în 
conformitate cu articolul 345 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene, 
că nu se aduce atingere normelor care 
reglementează regimul proprietăţii în 
statele membre.

menţionate în directivă nu trebuie să 
beneficieze de tratament egal în aceeaşi 
măsură pe baza contractului lor de 
achiziţii publice.

Or. de

Amendamentul 47
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Autorităţile naţionale, regionale şi 
locale se bucură, în temeiul articolului 14 
din TFUE şi al Protocolului nr. 26 la 
acesta, de o mare putere discreţionară în 
ceea ce priveşte deciziile de atribuire a 
contractelor în domeniul serviciilor de 
interes general. 

Or. de

Justificare

Este important să se sublinieze aceste norme pentru a nu exercita presiuni asupra  factorilor 
decizionali de stat să efectueze privatizări numai din cauza presiunii legate de preţuri, în 
special deoarece concurenţa sub forma sublicitării duce adesea la diminuarea salariilor.

Amendamentul 48
Tamás Deutsch

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Comportamentele ilicite ale 
participanţilor la o procedură de achiziţie, 
cum sunt încercările de a influenţa în mod 
nepermis procesul de luare a deciziilor sau 
de a încheia acorduri cu alţi candidaţi 
pentru a manipula rezultatul procedurii, pot 
duce la încălcări ale principiilor de bază
din legislaţia Uniunii şi la denaturarea 
gravă a concurenţei. Operatorii economici
trebuie, prin urmare, să aibă obligaţia de a 
prezenta o declaraţie pe propria răspundere 
că nu se angajează în asemenea activităţi 
ilicite şi să fie excluşi în cazul în care 
această declaraţie se dovedeşte a fi falsă.

(13) Comportamentele ilicite ale 
participanţilor la o procedură de achiziţie, 
cum sunt încercările de a influenţa în mod 
nepermis procesul de luare a deciziilor sau 
de a încheia acorduri cu alţi candidaţi 
pentru a manipula rezultatul procedurii,
precum şi toate comportamentele care 
încalcă normele în materie de legislaţie a 
muncii, a mediului şi a sănătăţii publice şi 
măsuri care încalcă normele muncii, pot 
duce la denaturarea gravă a concurenţei 
şi la încălcări ale principiilor de bază de 
drept al Uniunii. Operatorii economici au, 
prin urmare, obligaţia de a prezenta o 
declaraţie pe propria răspundere că nu se 
angajează în asemenea activităţi ilicite şi ar 
trebui să fie excluşi în cazul în care această 
declaraţie se dovedeşte a fi falsă.

Or. en

Amendamentul 49
Tamás Deutsch

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Normele internaţionale în materie 
de muncă, precum şi convenţiile şi 
recomandările OIM ar trebui să fie 
respectate în mod corespunzător în toate 
etapele procesului de achiziţie.

Or. en

Amendamentul 50
Tamás Deutsch
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Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului 
din 22 decembrie 1994 privind încheierea, 
în numele Comunităţii Europene, referitor 
la domeniile de competenţa sa, a 
acordurilor obţinute în cadrul negocierilor 
comerciale multilaterale din Runda 
Uruguay (1986-1994) a fost aprobat 
Acordul privind achiziţiile publice al 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului, 
denumit în continuare „Acordul”.
Obiectivul Acordului este de a institui un 
cadru multilateral de drepturi şi obligaţii 
echilibrate referitoare la contractele de 
achiziţii publice, în scopul de a realiza 
liberalizarea şi expansiunea comerţului 
mondial. Pentru contractele reglementate 
de Acord, precum şi de alte acorduri 
internaţionale pertinente în cadrul cărora 
Uniunea Europeană şi-a asumat obligaţii,
entităţile contractante îşi îndeplinesc 
obligaţiile care le revin în temeiul acestor
acorduri prin aplicarea prezentei directive 
operatorilor economici din ţările terţe care 
sunt semnatare ale acordurilor.

(14) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului 
din 22 decembrie 1994 privind încheierea, 
în numele Comunităţii Europene, referitor 
la domeniile de competenţa sa, a 
acordurilor obţinute în cadrul negocierilor 
comerciale multilaterale din Runda 
Uruguay (1986-1994) a fost aprobat 
Acordul privind achiziţiile publice al 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului, 
denumit în continuare „Acordul”.
Obiectivul Acordului este de a institui un 
cadru multilateral de drepturi şi obligaţii 
echilibrate referitoare la contractele de 
achiziţii publice, iar statele membre ar 
trebui să încerce să trateze în mod egal pe 
piaţa unică întreprinderile din Uniune şi 
pe cele din ţări terţe în vederea facilitării 
integrării întreprinderilor mici şi mijlocii 
(IMM-uri) şi a stimulării ocupării forţei
de muncă şi a inovării în Uniune. Pentru 
contractele reglementate de Acord, precum 
şi de alte acorduri internaţionale pertinente 
în cadrul cărora Uniunea şi-a asumat 
obligaţii, autorităţile contractante îşi 
îndeplinesc obligaţiile care le revin în 
temeiul diverselor acorduri prin aplicarea 
prezentei directive operatorilor economici 
din ţările terţe care sunt semnatare ale 
acordurilor.

Or. en

Amendamentul 51
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În plus, sunt dezvoltate în permanenţă (31) În plus, sunt dezvoltate în permanenţă 
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noi tehnici electronice de achiziţie, cum 
sunt cataloagele electronice. Acestea 
contribuie la sporirea concurenţei şi la 
raţionalizarea achiziţiilor publice, în 
special datorită economiilor de timp şi de 
bani. Cu toate acestea, este necesar să se 
prevadă anumite norme pentru ca această 
utilizare să respecte dispoziţiile prezentei 
directive şi principiile egalităţii de 
tratament, nediscriminării şi transparenţei.
Mai exact, în cazul reluării procedurii 
concurenţiale în baza unui acord-cadru sau 
în cazul în care se utilizează un sistem 
dinamic de achiziţii şi sunt oferite garanţii 
suficiente în ceea ce priveşte asigurarea 
trasabilităţii, a egalităţii de tratament şi a 
previzibilităţii, trebuie să li se permită 
entităţilor contractante să genereze oferte 
cu privire la anumite achiziţii pe baza unor 
cataloage electronice transmise în 
prealabil. În conformitate cu cerinţele 
normelor aplicabile mijloacelor electronice 
de comunicare, entităţile contractante
trebuie să evite obstacolele nejustificate 
din calea accesului operatorilor economici 
la procedurile de achiziţii în care ofertele 
trebuie prezentate sub forma cataloagelor 
electronice şi care garantează respectarea 
principiilor generale de nediscriminare şi 
de egalitate de tratament.

noi tehnici electronice de achiziţie, cum 
sunt cataloagele electronice. Acestea 
contribuie la sporirea concurenţei şi la 
raţionalizarea achiziţiilor publice, în 
special datorită economiilor de timp şi de 
bani. Cu toate acestea, este necesar să se 
prevadă anumite norme pentru ca această 
utilizare să respecte dispoziţiile prezentei 
directive şi principiile egalităţii de 
tratament, nediscriminării şi transparenţei.
Mai exact, în cazul reluării procedurii 
concurenţiale în baza unui acord-cadru sau 
în cazul în care se utilizează un sistem 
dinamic de achiziţii şi sunt oferite garanţii
sociale suficiente în ceea ce priveşte 
asigurarea accesibilităţii, a trasabilităţii, a 
egalităţii de tratament şi a previzibilităţii,
ar trebui să li se permită entităţilor 
contractante să genereze oferte cu privire la 
anumite achiziţii pe baza unor cataloage 
electronice transmise în prealabil. În 
conformitate cu cerinţele normelor 
aplicabile mijloacelor electronice de 
comunicare, entităţile contractante ar 
trebui să evite obstacolele nejustificate din 
calea accesului operatorilor economici la 
procedurile de achiziţii în care ofertele 
trebuie prezentate sub forma cataloagelor 
electronice şi care garantează respectarea 
principiilor generale de nediscriminare şi 
de egalitate de tratament.

Or. en

Amendamentul 52
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a încuraja participarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) 
la piaţa achiziţiilor, trebuie să se prevadă
în mod explicit posibilitatea de a împărţi 

(38) Achiziţiile publice ar trebui adaptate 
la nevoile IMM-urilor. Autorităţile 
contractante ar trebui să recurgă la Codul 
celor mai bune practici care oferă sugestii 
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contractele în loturi, fie omogene, fie 
eterogene. În cazul în care contractele
sunt împărţite în loturi, entităţile 
contractante pot, de exemplu pentru a 
menţine concurenţa sau pentru a garanta 
securitatea aprovizionării, să limiteze 
numărul de loturi pentru care un operator 
economic poate depune oferte; ele pot, de 
asemenea, să limiteze numărul de loturi 
care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.

cu privire la modul în care pot realiza 
cadrul privind achiziţiile publice astfel 
încă să faciliteze participarea IMM-urilor. 
Pentru a încuraja participarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) 
la piaţa achiziţiilor, autorităţile 
contractante ar trebui să ia în considerare 
mai ales împărţirea contractelor în loturi, 
omogene sau eterogene, şi să asigure 
transparenţa în ceea ce priveşte accesul la 
informaţiile privind motivele pentru care
procedează sau nu astfel.

Or. en

Amendamentul 53
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Statele membre ar trebui să 
introducă măsuri de promovare a 
accesului IMM-urilor la achiziţiile 
publice, în special prin informaţii şi o 
consiliere mai bune cu privire la oferte şi 
la noile ocazii oferite de cadrul juridic al 
UE şi să susţină schimbul de bune 
practici şi organizarea unor sesiuni de 
formare şi a unor evenimente la care să 
participe achizitori publici şi IMM-uri.

Or. en

Amendamentul 54
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 40
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Este necesar să nu se atribuie 
contracte de achiziţii publice operatorilor 
economici care au participat la o 
organizaţie criminală sau care au fost găsiţi 
vinovaţi de corupţie, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
impozitelor şi a contribuţiilor la asigurările 
sociale trebuie, de asemenea, să fie 
sancţionată prin excluderea obligatorie la 
nivelul Uniunii. Având în vedere faptul că 
entităţile contractante care nu sunt şi 
autorităţi contractante s-ar putea să nu aibă 
acces la dovezi incontestabile în această 
privinţă, este necesar să se lase acestor 
entităţi contractante opţiunea de a aplica 
sau nu criteriile de excludere prevăzute în 
Directiva [2004/18]. Astfel, obligaţia de a 
aplica articolul 55 alineatele (1) şi (2) din 
Directiva [2004/18] trebuie să fie limitată 
la entităţile contractante care sunt şi 
autorităţi contractante. În afară de aceasta, 
entităţilor contractante trebuie să li se 
acorde posibilitatea de a exclude candidaţi 
sau ofertanţi pentru încălcări ale 
obligaţiilor sociale sau de mediu, inclusiv 
ale normelor de accesibilitate pentru 
persoanele cu dizabilităţi, sau alte forme de 
abatere profesională gravă, cum ar fi 
încălcări ale regulilor de concurenţă sau ale 
drepturilor de proprietate intelectuală.

(40) Este necesar să nu se atribuie 
contracte de achiziţii publice operatorilor 
economici care au participat la o 
organizaţie criminală sau care au fost găsiţi 
vinovaţi de corupţie, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
impozitelor şi a contribuţiilor la asigurările 
sociale trebuie, de asemenea, să fie 
sancţionată prin excluderea obligatorie la 
nivelul Uniunii. Având în vedere faptul că 
entităţile contractante care nu sunt şi 
autorităţi contractante s-ar putea să nu aibă 
acces la dovezi incontestabile în această 
privinţă, este necesar să se lase acestor 
entităţi contractante opţiunea de a aplica 
sau nu criteriile de excludere prevăzute în 
Directiva [2004/18]. Astfel, obligaţia de a 
aplica articolul 55 alineatele (1) şi (2) din 
Directiva [2004/18] trebuie să fie limitată 
la entităţile contractante care sunt şi 
autorităţi contractante. În afară de aceasta, 
entităţilor contractante ar trebui să li se 
acorde posibilitatea de a exclude candidaţi 
sau ofertanţi pentru încălcări ale 
obligaţiilor de mediu, de muncă sau 
sociale, inclusiv ale normelor privind 
condiţiile de muncă, acordurile colective 
şi accesibilitatea pentru persoanele cu 
dizabilităţi, sau alte forme de abatere 
profesională gravă, cum ar fi încălcări ale 
regulilor de concurenţă sau ale drepturilor 
de proprietate intelectuală.

Or. en

Justificare

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive; there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
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offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Amendamentul 55
Tamás Deutsch

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Atribuirea contractelor trebuie 
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparenţă, nediscriminare şi egalitate de 
tratament. Aceste criterii trebuie să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiţii de concurenţă efectivă, inclusiv 
atunci când entităţile contractante necesită
lucrări, bunuri şi servicii de înaltă calitate 
care să fie cât mai adaptate la nevoile lor.
Prin urmare, trebuie să li se permită 
entităţilor contractante să adopte drept 
criteriu de atribuire fie „cea mai 
avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic”, fie „costul cel mai scăzut”, 
ţinând cont de faptul că, în acest din urmă
caz, ele sunt libere să stabilească
standarde de calitate corespunzătoare 
utilizând specificaţiile tehnice sau 
condiţiile de executare a contractului.

(43) Atribuirea contractelor trebuie 
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparenţă, nediscriminare şi egalitate de 
tratament. Aceste criterii ar trebui să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiţii de concurenţă efectivă, garantând, 
totodată, faptul că autorităţile contractante
solicită lucrări, bunuri şi servicii de înaltă 
calitate care să fie cât mai adaptate la 
nevoile lor şi care să includă factori legaţi 
de criteriile procesului de producţie 
durabilă din punct de vedere social şi de 
locuri de muncă decente. Prin urmare, ar 
trebui să li se permită entităţilor 
contractante să adopte drept criteriu de 
atribuire fie „cea mai avantajoasă ofertă 
din punct de vedere economic”, fie „costul 
cel mai scăzut”, ţinând cont de faptul că, în 
acest din urmă caz, acesta ar trebui să se 
refere la standarde de calitate 
corespunzătoare, utilizând specificaţiile 
tehnice sau condiţiile de executare a 
contractului.

Or. en

Amendamentul 56
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 43
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Atribuirea contractelor trebuie
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparenţă, nediscriminare şi egalitate de 
tratament. Aceste criterii trebuie să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiţii de concurenţă efectivă, inclusiv 
atunci când entităţile contractante necesită 
lucrări, bunuri şi servicii de înaltă calitate 
care să fie cât mai adaptate la nevoile lor. 
Prin urmare, trebuie să li se permită 
entităţilor contractante să adopte drept 
criteriu de atribuire fie „cea mai
avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic”, fie „costul cel mai scăzut”,
ţinând cont de faptul că, în acest din urmă
caz, ele sunt libere să stabilească standarde 
de calitate corespunzătoare utilizând 
specificaţiile tehnice sau condiţiile de 
executare a contractului.

(43) Atribuirea contractelor ar trebui
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparenţă, nediscriminare şi egalitate de 
tratament. Aceste criterii trebuie să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiţii de concurenţă efectivă, inclusiv 
atunci când entităţile contractante necesită 
lucrări, bunuri şi servicii de înaltă calitate 
care să fie cât mai adaptate la nevoile lor. 
Prin urmare, trebuie să li se permită 
entităţilor contractante să adopte drept 
criteriu de atribuire „o ofertă avantajoasă 
din punct de vedere economic”, acestea 
fiind, în cazul din urmă, libere să 
stabilească standarde de calitate 
corespunzătoare, utilizând specificaţiile 
tehnice sau condiţiile de executare a 
contractului.

Or. de

Justificare

Din experienţă, costul cel mai scăzut duce întotdeauna la o concurenţă sub forma sublicitării, 
care duce la crearea unei presiuni asupra salariilor şi a altor condiţii de muncă. Acest lucru 
nu este compatibil cu articolul 13 din TFUE.

Amendamentul 57
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În plus, în cadrul specificaţiilor 
tehnice şi al criteriilor de atribuire, 
entităţilor contractante trebuie să li se 
permită să se refere la un anumit proces de 
producţie, un anumit mod de prestare a 
serviciilor sau un proces specific pentru 

(47) În plus, în cadrul specificaţiilor 
tehnice şi al criteriilor de atribuire, 
entităţilor contractante trebuie să li se 
permită să se refere la un anumit proces de 
producţie, un anumit mod de prestare a 
serviciilor sau un proces specific pentru 
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orice alt stadiu al ciclului de viaţă al unui 
produs sau serviciu, cu condiţia să aibă 
legătură cu obiectul contractului. Pentru a 
integra mai bine considerentele sociale în 
achiziţiile publice, achizitorilor li se poate 
permite de asemenea să includă, în criteriul 
de atribuire al celei mai avantajoase oferte
din punct de vedere economic, 
caracteristici legate de condiţiile de lucru 
ale persoanelor care participă direct la 
procesul de producţie sau la prestarea în 
cauză. Aceste caracteristici pot să vizeze
doar protejarea sănătăţii personalului 
implicat în procesul de producţie sau
favorizarea integrării sociale a persoanelor 
defavorizate ori a membrilor grupurilor 
vulnerabile dintre persoanele desemnate să 
execute contractul, inclusiv accesibilitatea 
pentru persoanele cu dizabilităţi. Orice 
criteriu de atribuire care include aceste 
caracteristici trebuie, în orice caz, să 
rămână limitat la caracteristicile care au 
consecinţe imediate asupra membrilor 
personalului în mediul lor de lucru.
Acestea trebuie să se aplice în 
conformitate cu Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detaşarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 
şi într-un mod care să nu discrimineze 
direct sau indirect operatorii economici 
din alte state membre sau din ţări terţe 
care sunt parte la acord sau la acordurile 
de liber schimb la care Uniunea este de 
asemenea parte.

orice alt stadiu al ciclului de viaţă al unui 
produs sau serviciu, cu condiţia să aibă 
legătură cu obiectul contractului. Pentru a 
integra mai bine considerentele sociale în 
achiziţiile publice, achizitorilor li se poate 
permite de asemenea să includă, în criteriul 
de atribuire al ofertei avantajoase din punct 
de vedere economic, caracteristici legate de 
condiţiile de lucru ale persoanelor care 
participă direct la procesul de producţie sau 
la prestarea în cauză. Aceste caracteristici 
pot să vizeze, în afară de protejarea 
sănătăţii personalului implicat în procesul 
de producţie, de respectarea normelor de 
drept al muncii de la nivel naţional, 
european şi internaţional, şi favorizarea 
integrării sociale a persoanelor 
defavorizate ori a membrilor grupurilor 
vulnerabile dintre persoanele desemnate să 
execute contractul, inclusiv accesibilitatea 
pentru persoanele cu dizabilităţi. Orice 
criteriu de atribuire care include aceste 
caracteristici trebuie, în orice caz, să 
rămână limitat la caracteristicile care au 
consecinţe imediate asupra membrilor 
personalului în mediul lor de lucru.

Or. de

Amendamentul 58
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(51) Legile, reglementările şi convenţiile 
colective, atât cele de la nivel naţional, cât 
şi cele de la nivelul Uniunii, care sunt în 
vigoare în domeniul condiţiilor de muncă 
şi al siguranţei la locul de muncă, se 
aplică pe perioada de executare a unui 
contract, cu condiţia ca normele respective 
şi aplicarea lor să fie conforme cu dreptul 
Uniunii. În situaţiile transfrontaliere, în 
care lucrătorii unui stat membru 
prestează servicii într-un alt stat membru 
în cadrul unui contract, Directiva 
96/71/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 16 decembrie 1996 privind 
detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării 
de servicii prevede condiţiile minime care 
trebuie respectate în ţara gazdă în ceea ce 
priveşte lucrătorii detaşaţi. În cazul în care 
dreptul intern conţine dispoziţii în acest 
sens, nerespectarea acestor obligaţii poate 
fi considerată o abatere gravă din partea 
operatorului economic în cauză, putând 
duce la excluderea acestuia din procedura 
de atribuire a unui contract de achiziţii 
publice.

(51) Pe perioada de executare a unui 
contract, se aplică legile, reglementările şi 
convenţiile colective de la nivel naţional, 
european şi internaţional. Se aplică 
principiul remunerării egale pentru 
aceeaşi muncă desfăşurată în locuri de 
muncă similare. În cazul în care dreptul 
intern conţine dispoziţii în acest sens, 
nerespectarea acestor obligaţii poate fi 
considerată o abatere gravă din partea 
operatorului economic în cauză, putând 
duce la excluderea acestuia din procedura 
de atribuire a unui contract de achiziţii 
publice.

Or. de

Amendamentul 59
Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51a) În cazul schimbării contractantului, 
angajaţii contractantului precedent pot fi 
preluaţi de noul contractant. În acest caz, 
angajaţilor ar trebui să li se asigure 
condiţii adecvate de angajare şi de muncă, 
prin aplicarea corespunzătoare a 
Directivei 2001/23/CE.

Or. de
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Justificare

Astfel se poate asigura atribuirea contractelor pe baza unor criterii de calitate şi nu a unei 
concurenţe sub forma sublicitării pe baza dumpingului social. 

Amendamentul 60
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În conformitate cu principiile egalităţii 
de tratament şi transparenţei, ofertantul 
câştigător nu trebuie înlocuit de un alt 
operator economic fără reluarea procedurii 
concurenţiale pentru contractul respectiv.
Cu toate acestea, ofertantul câştigător care 
execută contractul poate suferi schimbări 
structurale în cursul perioadei de executare 
a contractului, cum ar fi reorganizări pur 
interne, fuziuni şi achiziţii sau declararea 
insolvenţei. Aceste modificări structurale 
nu trebuie să necesite în mod automat noi 
proceduri de achiziţii pentru toate 
contractele executate de întreprinderea 
respectivă.

(55) În conformitate cu principiile egalităţii 
de tratament, trasabilităţii şi transparenţei, 
ofertantul câştigător nu ar trebui înlocuit 
de un alt operator economic fără reluarea 
procedurii concurenţiale pentru contractul 
respectiv. Cu toate acestea, ofertantul 
câştigător care execută contractul poate 
suferi schimbări structurale în cursul 
perioadei de executare a contractului, cum 
ar fi reorganizări pur interne, fuziuni şi 
achiziţii sau declararea insolvenţei. Aceste 
modificări structurale nu trebuie să necesite 
în mod automat noi proceduri de achiziţii 
pentru toate contractele executate de 
întreprinderea respectivă.

Or. en

Amendamentul 61
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Statele membre trebuie să desemneze 
o singură autoritate naţională 
responsabilă cu monitorizarea, 
desfăşurarea şi controlul achiziţiilor 
publice. Acest organism central trebuie să 

eliminat
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dispună de informaţii directe şi oportune, 
în special cu privire la diferitele probleme 
care afectează aplicarea legislaţiei privind 
achiziţiile publice. El trebuie să fie în 
măsură să furnizeze un feedback imediat 
privind funcţionarea politicii şi 
potenţialele deficienţe ale legislaţiei şi 
practicii naţionale şi să contribuie la 
identificarea rapidă a soluţiilor. În 
vederea unei lupte eficiente împotriva 
corupţiei şi a fraudei, acest organism 
central şi publicul larg ar trebui să aibă 
de asemenea posibilitatea de a examina 
textele contractelor încheiate. Prin 
urmare, contractele cu valoare mare ar 
trebui să fie transmise organismului de 
supraveghere, iar persoanele interesate ar 
trebui să aibă posibilitatea de a accesa 
aceste documente, în măsura în care 
interesele legitime publice sau private nu 
sunt periclitate.

Or. en

Amendamentul 62
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Este posibil ca nu toate entităţile 
contractante să dispună de expertiza 
internă necesară pentru a gestiona 
contracte complexe din punct de vedere 
tehnic sau economic. În aceste 
circumstanţe, un sprijin profesionist 
adecvat ar fi o completare eficientă a 
activităţilor de monitorizare şi control. Pe 
de o parte, acest obiectiv poate fi atins 
prin intermediul instrumentelor de 
schimb de cunoştinţe (centre de 
cunoştinţe) care oferă asistenţă tehnică 
entităţilor contractante; pe de altă parte, 
întreprinderile, în special IMM-urile, ar 

eliminat
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trebui să beneficieze de asistenţă 
administrativă, cu precădere atunci când 
participă la proceduri de achiziţii la nivel 
transfrontalier.

Or. en

Amendamentul 63
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Considerentul 59 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59a) Cetăţenii, părţile interesate, în 
formă organizată sau nu, şi alte persoane 
sau organisme care nu au acces la 
procedurile de revizuire în conformitate
cu Directiva 89/665/CEE a Consiliului au 
însă un interes legitim în calitate de 
contribuabili faţă de procedurile de 
achiziţii riguroase. Prin urmare, aceştia 
ar trebui să aibă posibilitatea de a 
semnala unei autorităţi sau structuri 
competente posibile încălcări ale prezentei 
directive. Pentru a nu dubla activitatea 
autorităţilor sau a structurilor existente, 
statele membre ar trebui să poată pune la 
dispoziţie pentru a se putea recurge la ele 
autorităţi sau structuri generale de 
monitorizare, organisme de supraveghere 
sectoriale, autorităţi din domeniul 
concurenţei, ombudsmanul sau 
autorităţile naţionale de audit.

Or. en

Amendamentul 64
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentei directive, achiziţiile 
înseamnă cumpărarea sau alte forme de
achiziţionare de lucrări, de bunuri sau de 
servicii de către una sau mai multe entităţi 
contractante de la operatori economici aleşi 
de către aceste entităţi contractante, cu 
condiţia ca lucrările, bunurile sau serviciile
să fie destinate efectuării uneia dintre 
activităţile menţionate la articolele 5 - 11.

În sensul prezentei directive, achiziţiile 
înseamnă cumpărarea de lucrări, de bunuri 
sau de servicii prin contracte publice de 
către una sau mai multe entităţi 
contractante de la operatori economici aleşi 
de către aceste entităţi contractante, cu 
condiţia ca lucrările, bunurile sau serviciile 
să fie destinate efectuării uneia dintre 
activităţile menţionate la articolele 5 - 11.
Prezenta directivă nu se referă, prin 
urmare, la achiziţiile care nu au legătură 
cu activităţi legate de utilităţi.

Or. en

Justificare

Directiva privind achiziţiile nu se aplică în cazul „achiziţiilor” care implică activităţi de 
închiriere. Conform hotărârii Curţii Europene de Justiţie (CEJ), lucrările, bunurile sau 
serviciile care nu au un scop public şi care nu sunt în interesul direct al autorităţii 
contractante nu fac obiectul legii privind achiziţiile publice (C-451/08).

Amendamentul 65
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un ansamblu de lucrări, bunuri şi/sau 
servicii, chiar dacă sunt cumpărate prin 
contracte diferite, constituie o achiziţie 
unică în sensul prezentei directive în 
cazul în care contractele sunt părţi ale 
unui singur proiect.

eliminat

Or. en

Justificare

Această noţiune are un caracter prea general şi prea vag.
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Amendamentul 66
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 400 000 EUR pentru contractele de 
achiziţii de bunuri şi de servicii, precum şi 
pentru concursurile de proiecte;

(a) 500 000 EUR pentru contractele de 
achiziţii de bunuri şi de servicii, precum şi 
pentru concursurile de proiecte;

Or. de

Amendamentul 67
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 5 000 000 EUR pentru contractele de 
lucrări;

(b) 6 500 000 EUR pentru contractele de 
lucrări;

Or. de

Amendamentul 68
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 1 000 000 EUR pentru contractele de 
achiziţii de servicii sociale şi alte servicii 
specifice enumerate în anexa XVII.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 69
Tamás Deutsch

Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când alocă contracte care, ca 
urmare a valorii lor, nu fac obiectul 
prezentei directive, entităţile contractante 
naţionale trebuie să respecte principiile 
tratamentului egal, al nediscriminării şi al 
transparenţei.

Or. en

Amendamentul 70
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Contractele de servicii atribuite pe baza 

unor drepturi exclusive
Prezenta directivă nu se aplică 
contractelor de servicii atribuite unei 
entităţi care este ea însăşi o autoritate 
contractantă în sensul articolului 2 
alineatul (1) sau unei asociaţii de 
autorităţi contractante pe baza unui drept 
exclusiv de care se bucură în temeiul unei 
legi, al unui regulament sau al unei 
dispoziţii administrative publicate, 
compatibile cu tratatul.

Or. en

Justificare

În vederea reintroducerii articolului 25 din prezenta Directivă 2004/17/CE. Acest articol este 
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important pentru gestionarea serviciilor de interes economic general, excluzând contractele 
de achiziţii publice de servicii bazate pe un drept exclusiv menţionat de dreptul public, de 
regulamente sau de dispoziţii administrative compatibile cu tratatul. CEJ a aplicat această 
dispoziţie în cauza C-360/96.

Amendamentul 71
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19b
Mecanisme specifice de furnizare a SIG

Prezenta directivă nu se aplică 
procedurilor experimentate şi testate de 
către un stat membru care se bazează pe 
libera alegere de către utilizatori a 
furnizorilor de servicii (şi anume sistemul 
de bonuri, modelul bazat pe libera 
alegere, relaţia tripartită), precum şi pe 
principiul conform căruia toţi furnizorii 
care sunt în măsură să respecte condiţiile 
stabilite în prealabil prin lege ar trebui, 
indiferent de forma lor juridică, să aibă 
posibilitatea de a furniza servicii, cu 
condiţia să ţină seama de principiile 
generale privind tratamentul egal, 
transparenţa şi nediscriminarea.

Or. en

Amendamentul 72
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cel puţin 80 % din activităţile acelei 
persoane juridice, care fac obiectul 
contractului, sunt efectuate pentru 
autoritatea contractantă care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de respectiva autoritate contractantă;

Or. en

Amendamentul 73
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, cu excepţia 
formelor de participare privată obligatorii 
din punct de vedere juridic.

Or. en

Justificare

Trebuie să se facă o distincţie clară între cooperarea dintre autorităţile publice şi 
parteneriatele public-private. Cu toate acestea, în anumite state membre, participarea privată 
ar putea reprezenta o obligaţie juridică.

Amendamentul 74
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că o autoritate contractantă eliminat
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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 influenţă decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât şi asupra 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate.

Or. en

Justificare

Textul primului paragraf litera (a) este suficient de clar - nu este nevoie de repetări.

Amendamentul 75
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică şi în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă atribuie un contract 
entităţii care o controlează sau unei alte 
persoane juridice controlate de către 
aceeaşi autoritate contractantă, cu condiţia 
să nu existe participare privată la capitalul 
persoanei juridice căreia îi este atribuit 
contractul de achiziţie publică.

(2) Alineatul (1) se aplică şi în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă atribuie un contract 
entităţii sau entităţilor care o controlează 
sau unei alte persoane juridice controlate 
de către aceeaşi autoritate contractantă, cu 
condiţia să nu existe participare privată la 
capitalul persoanei juridice căreia îi este 
atribuit contractul de achiziţie publică, cu 
excepţia formelor de participare privată 
obligatorii din punct de vedere juridic.

Or. en

Amendamentul 76
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

O autoritate contractantă care nu exercită 
asupra unei persoane juridice un control în 
sensul alineatului (1) poate să atribuie un 
contract, fără a aplica prezenta directivă, 
unei persoane juridice pe care o 
controlează în comun cu alte autorităţi 
contractante, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiţii:

O autoritate contractantă care nu exercită 
asupra unei persoane juridice un control în 
sensul alineatului (1) poate să atribuie un 
contract, în afara domeniului de aplicare 
al prezentei directive, unei persoane 
juridice pe care o controlează în comun cu 
alte autorităţi contractante, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii:

Or. en

Amendamentul 77
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puţin 90 % din activităţile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autorităţile contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de aceleaşi autorităţi contractante;

(b) cel puţin 80 % din activităţile acelei 
persoane juridice, care fac obiectul 
contractului, sunt efectuate pentru 
autorităţile contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de aceleaşi autorităţi contractante;

Or. en

Amendamentul 78
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, cu excepţia 
formelor de participare privată obligatorii 
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din punct de vedere juridic.

Or. en

Amendamentul 79
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a), se consideră că 
autorităţile contractante controlează în 
comun o persoană juridică dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiţii 
cumulative:

eliminat

(a) organele de decizie ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanţi ai tuturor autorităţilor 
contractante participante;
(b) autorităţile contractante sunt în 
măsură să exercite în comun o influenţă 
decisivă asupra obiectivelor strategice şi a 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate;
(c) persoana juridică controlată nu 
urmăreşte interese care diferă de cele ale 
autorităţilor publice care îi sunt afiliate;
(d) persoana juridică controlată nu obţine 
alte câştiguri decât rambursarea 
costurilor efective din contractele de 
achiziţii publice cu autorităţile 
contractante.

Or. en

Justificare

Această interpretare largă a deciziei CEJ nu este necesară şi nu contribuie la scurtarea şi la 
clarificarea textului.
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Amendamentul 80
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un acord încheiat între două sau mai 
multe autorităţi contractante nu se 
consideră a fi un „contract de achiziţii de 
bunuri, lucrări sau servicii” în sensul 
articolului 7 punctul 2 al prezentei 
directive în cazul în care sunt îndeplinite 
următoarele condiţii cumulative:

(4) Un acord încheiat între două sau mai 
multe autorităţi contractante nu se 
consideră a fi un „contract de achiziţii de 
bunuri, lucrări sau servicii” în sensul 
articolului 2 punctul 7 al prezentei 
directive şi nu intră, prin urmare, în 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive, în cazul în care sunt îndeplinite 
următoarele condiţii cumulative:

Or. en

Amendamentul 81
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordul stabileşte o cooperare 
veritabilă între autorităţile contractante 
participante, care vizează desfăşurarea în 
comun a sarcinilor lor de serviciu public
şi care implică drepturi şi obligaţii 
reciproce ale părţilor;

(a) scopul parteneriatului este acela de a 
îndeplini o misiune de serviciu public
atribuită tuturor autorităţilor publice 
contractante participante sau de a 
îndeplini o sarcină auxiliară necesară 
pentru îndeplinirea unei misiuni de 
serviciu public atribuite tuturor 
autorităţilor publice;

Or. en

Amendamentul 82
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;

eliminat

Or. en

Amendamentul 83
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autorităţile contractante participante nu 
efectuează pe piaţa deschisă mai mult de
10 %, ca cifră de afaceri, din activităţile 
care sunt relevante în contextul acordului;

(c) autorităţile publice participante nu 
efectuează pe piaţa deschisă mai mult de
20 %, ca cifră de afaceri, din activităţile 
care fac obiectul contractului;

Or. en

Justificare

Această clarificare este necesară pentru a nu crea litigii.

Amendamentul 84
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autorităţile contractante 
participante, altele decât cele care 
corespund rambursării costurilor efective 

eliminat
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ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;

Or. en

Amendamentul 85
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu există participare privată la capitalul 
niciuneia dintre autorităţile contractante 
implicate.

(e) sarcina se îndeplineşte exclusiv de 
către autorităţile publice în cauză şi nu 
există participare privată, cu excepţia 
autorităţilor contractante care participă la
cooperare ca organism public în sensul 
articolului 2 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 86
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excluderile prevăzute la alineatele (1)-(4) 
nu se mai aplică din momentul în care 
există o participare privată, ca atare 
contractele în curs de derulare trebuie 
deschise concurenţei prin intermediul 
procedurilor normale de achiziţii.

Excluderile prevăzute la alineatele (1)-(4) 
nu se mai aplică din momentul în care 
există o participare privată, ca atare 
contractele în curs de derulare trebuie 
deschise concurenţei prin intermediul 
procedurilor normale de achiziţii, cu 
excepţia cazului în care participarea 
privată este obligatorie din punct de 
vedere juridic şi/sau participarea privată 
nu putea fi prevăzută în momentul 
contractării iniţiale.

Or. en
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Amendamentul 87
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, transferarea sarcinilor 
între organizaţiile din sectorul public ţine 
de organizarea administrativă internă a 
statelor membre şi nu face obiectul 
legislaţiei în materie de achiziţii.

Or. en

Amendamentul 88
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupurile de operatori economici pot 
depune oferte sau se pot prezenta în calitate 
de candidaţi. Entităţile contractante nu pot 
stabili, pentru participarea acestor grupuri 
la procedurile de achiziţii, condiţii 
specifice care nu sunt impuse candidaţilor 
individuali. Pentru depunerea unei oferte 
sau a unei cereri de participare, entităţile 
contractante nu pot impune acestor grupuri 
să adopte o formă juridică specifică.

Grupurile de operatori economici pot 
depune oferte sau se pot prezenta în calitate 
de candidaţi. Entităţile contractante nu 
stabilesc, pentru participarea acestor 
grupuri la procedurile de achiziţii, condiţii 
specifice care sunt suplimentare sau 
diferite faţă de condiţiile impuse 
candidaţilor individuali. Pentru depunerea 
unei oferte sau a unei cereri de participare, 
entităţile contractante nu pot impune 
acestor grupuri să adopte o formă juridică 
specifică.

Or. en

Amendamentul 89
Rolandas Paksas
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Propunere de directivă
Articolul 31 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziţii unor 
ateliere protejate şi unor operatori 
economici al căror scop principal este 
integrarea socială şi profesională a 
lucrătorilor cu dizabilităţi şi defavorizaţi 
sau pot prevedea ca astfel de contracte să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejate, dacă peste 30 % din 
angajaţii atelierelor, operatorilor 
economici sau programelor în cauză sunt 
lucrători cu dizabilităţi sau defavorizaţi.

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziţii
publice pentru următorii actori:

Or. lt

Amendamentul 90
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 31 – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unor ateliere protejate, respectiv unor 
operatori economici din domeniul social, 
sau se poate prevedea ca astfel de 
contracte să fie executate în cadrul unor 
programe de angajare protejate, cu 
condiţia ca majoritatea angajaţilor vizaţi 
să fie persoane cu dizabilităţi care, din 
cauza gravităţii dizabilităţilor lor, nu pot 
exercita o activitate profesională în 
condiţii normale sau nu pot găsi cu 
uşurinţă un loc de muncă pe piaţa 
normală a muncii;

Or. lt



PE492.841v01-00 38/57 AM\908455RO.doc

RO

Amendamentul 91
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 31 – paragraful 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unor ateliere protejate şi unor 
operatori economici şi unor programe 
care au drept obiectiv principal integrarea 
socială şi profesională a lucrătorilor cu 
dizabilităţi sau defavorizaţi, cu condiţia ca 
peste 30% din angajaţii operatorilor 
economici respectivi sau ai programelor 
respective să fie lucrători defavorizaţi.

Or. lt

Amendamentul 92
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 31 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziţii unor 
ateliere protejate şi unor operatori 
economici al căror scop principal este 
integrarea socială şi profesională a 
lucrătorilor cu dizabilităţi şi defavorizaţi 
sau pot prevedea ca astfel de contracte să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejate, dacă peste 30 % din 
angajaţii atelierelor, operatorilor economici 
sau programelor în cauză sunt lucrători cu 
dizabilităţi sau defavorizaţi.

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziţii unor 
ateliere protejate şi unor operatori 
economici al căror scop principal este 
integrarea socială şi profesională a 
lucrătorilor cu dizabilităţi şi defavorizaţi 
sau pot prevedea ca astfel de contracte să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejate, dacă peste 30 % din 
angajaţii atelierelor, operatorilor economici 
sau programelor în cauză sunt persoane cu 
dizabilităţi şi/sau defavorizate.
Formularea „persoane defavorizate” se 
referă, între altele, la: şomeri, persoane 
care au dificultăţi deosebite în a se 
integra, persoane care riscă să fie excluse, 
membri ai unor categorii vulnerabile şi 
membri ai unor minorităţi defavorizate.
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Or. en

Justificare

Termenul „persoane defavorizate” trebuie clarificat deoarece se aplică la o scară mult mai 
largă decât cel de „persoane cu dizabilităţi” la care se face referire în prezenta directivă. 
Prin această definiţie se obţine o claritate juridică mai mare.

Amendamentul 93
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 31 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziţii unor 
ateliere protejate şi unor operatori 
economici al căror scop principal este
integrarea socială şi profesională a 
lucrătorilor cu dizabilităţi şi defavorizaţi 
sau pot prevedea ca astfel de contracte să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejate, dacă peste 30 % din 
angajaţii atelierelor, operatorilor economici 
sau programelor în cauză sunt lucrători cu 
dizabilităţi sau defavorizaţi.

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziţii unor 
ateliere protejate şi unor operatori 
economici al căror scop principal este
incluziunea socială şi profesională a 
lucrătorilor cu dizabilităţi şi defavorizaţi, 
precum şomerii pe termen lung, femeile, 
tinerii şi migranţii, sau pot prevedea ca 
astfel de contracte să fie executate în 
contextul programelor de angajare 
protejate, dacă peste 30 % din angajaţii 
atelierelor, operatorilor economici sau 
programelor în cauză sunt lucrători cu 
dizabilităţi sau defavorizaţi.

Or. en

Amendamentul 94
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 31 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează 
implementarea unor standarde de 
formare şi sociale adecvate în cadrul 
programelor sau al atelierelor de ocupare 
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a forţei de muncă destinate lucrătorilor cu 
dizabilităţi sau defavorizaţi.

Or. en

Amendamentul 95
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate achiziţiile al căror obiect este 
destinat utilizării de către persoane, 
indiferent dacă este vorba de publicul larg 
sau de personalul entităţii contractante, 
aceste specificaţii tehnice trebuie să fie 
redactate, cu excepţia cazurilor bine 
justificate, astfel încât să ia în considerare 
criteriile de accesibilitate pentru persoanele 
cu dizabilităţi sau proiectarea pentru toate 
categoriile de utilizatori.

Pentru toate achiziţiile al căror obiect este 
destinat utilizării de către persoane, 
indiferent dacă este vorba de publicul larg 
sau de personalul entităţii contractante, 
aceste specificaţii tehnice se redactează, 
astfel încât să ia în considerare criteriile de 
accesibilitate pentru persoanele cu
dizabilităţi sau proiectarea pentru toate 
categoriile de utilizatori, în mod 
excepţional, altele decât cele din cazuri 
bine justificate, care se menţionează în 
invitaţia la procedura concurenţială de 
ofertare şi în documentele aferente 
procedurii de ofertare.

Or. en

Amendamentul 96
Tamás Deutsch

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) organizarea, calificarea şi experienţa 
personalului desemnat să execute 
contractul în cauză.

Or. en
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Amendamentul 97
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) etichetele sunt create printr-o procedură 
deschisă şi transparentă, în cadrul căreia
pot participa toate părţile interesate, 
inclusiv organisme guvernamentale, 
consumatori, producători, distribuitori şi 
organizaţii de mediu;

(c) etichetele sunt create printr-o procedură 
deschisă şi transparentă, în cadrul căreia 
toate părţile interesate relevante, inclusiv
consumatorii, producătorii, sindicatele, 
distribuitorii, precum şi organizaţiile de 
mediu şi organizaţiile sociale, au un rol 
important. Organismele guvernamentale 
pot participa, dar participarea acestora nu 
este obligatorie;

Or. en

Amendamentul 98
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) etichetele sunt create printr-o procedură 
deschisă şi transparentă, în cadrul căreia 
pot participa toate părţile interesate, 
inclusiv organisme guvernamentale, 
consumatori, producători, distribuitori şi
organizaţii de mediu;

(c) etichetele sunt create printr-o procedură 
deschisă şi transparentă, în cadrul căreia 
pot participa toate părţile interesate, 
inclusiv organisme guvernamentale, 
consumatori, producători, distribuitori şi
organizaţii de mediu şi sociale;

Or. lt

Amendamentul 99
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criteriile etichetei sunt stabilite de o 
terţă parte independentă de operatorul 
economic care solicită acordarea etichetei.

(e) cerinţele care trebuie respectate pentru 
obţinerea etichetei sunt stabilite de o terţă 
parte independentă de operatorul economic 
care solicită acordarea etichetei.

Or. en

Amendamentul 100
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entităţile contractante care impun prezenţa 
unei etichete specifice acceptă toate 
etichetele echivalente care îndeplinesc 
cerinţele etichetei indicate de entităţile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, entităţile contractante 
acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate.

Entităţile contractante care impun prezenţa 
unei etichete specifice acceptă toate 
etichetele echivalente care îndeplinesc 
cerinţele etichetei specifice indicate de 
entităţile contractante. Entităţile
contractante acceptă alte mijloace de probă 
pentru aceste cerinţe, care pot include un 
dosar tehnic al producătorului în cazul în 
care operatorul economic în cauză nu are 
acces la etichetă sau nu are posibilitatea 
de a obţine un astfel de acces în intervalul 
respectiv, cu condiţia ca lipsa accesului să 
nu se datoreze operatorului economic în 
cauză. Pentru a nu discrimina ofertanţii 
care investesc timp şi bani în certificate, 
sarcina de a asigura echivalenţa cu o 
etichetă specifică ar trebui să îi revină 
ofertantului care susţine această 
echivalenţă.

Or. en

Justificare

Pentru a nu discrimina ofertanţii care investesc timp şi bani în certificate sau rapoarte de 
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verificare, sarcina de a asigura echivalenţa ar trebui să îi revină ofertantului care susţine 
această echivalenţă.

Amendamentul 101
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 2 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autorităţile contractante pot solicita 
sau prefera etichete care dovedesc 
respectarea criteriilor de atribuire 
orizontale cu privire la aspectele de ordin 
social sau ecologic, chiar dacă criteriile 
respective nu au neapărat o legătură 
directă cu obiectul contractului. 

Or. lt

Amendamentul 102
Tamás Deutsch

Propunere de directivă
Articolul 70 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Entităţile contractante pot decide să nu 
atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă, cel puţin în 
mod echivalent, cu obligaţiile prevăzute de 
legislaţia Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau cu dispoziţiile 
internaţionale în domeniul social şi al 
mediului enumerate în anexa XIV.

(5) Entităţile contractante decid să nu 
atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă dacă stabilesc că 
oferta nu este conformă cu obligaţiile din
domeniul social, al muncii sau al mediului
prevăzute de legislaţia Uniunii, de 
legislaţia de la nivel naţional, de 
contractele colective de muncă în 
conformitate cu practicile şi tradiţiile din 
statul membru respectiv sau de dispoziţiile 
internaţionale în domeniul social şi al 
mediului enumerate în anexa XIV.

Or. en
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Amendamentul 103
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 70 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Entităţile contractante pot decide să nu 
atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă, cel puţin în 
mod echivalent, cu obligaţiile prevăzute de 
legislaţia Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau cu dispoziţiile 
internaţionale în domeniul social şi al 
mediului enumerate în anexa XIV.

(5) Entităţile contractante pot decide să nu 
atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă dacă stabilesc că 
oferta nu este conformă cu obligaţiile 
prevăzute de legislaţia Uniunii sau de 
legislaţia naţională în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de contractele 
colective de muncă aplicabile în locul în 
care sunt executate lucrările, serviciile 
sau bunurile sau de dispoziţiile 
internaţionale în domeniul social şi al 
mediului enumerate în anexa XIV şi cu 
condiţia ca acestea să fie legate de 
obiectul contractului.

Or. en

Amendamentul 104
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere actelor cu putere de 
lege şi actelor administrative de drept 
intern privind remunerarea anumitor 
servicii, criteriul pe baza căruia entităţile 
contractante atribuie contractele de 
achiziţie publică este unul dintre 
următoarele:

Fără a aduce atingere actelor cu putere de 
lege şi actelor administrative de drept 
intern privind remunerarea anumitor 
servicii, criteriul pe baza căruia entităţile 
contractante atribuie contractele de 
achiziţie publică este următorul:

Or. de
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Amendamentul 105
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic;

(a) o ofertă avantajoasă din punct de 
vedere economic;

Or. de

Amendamentul 106
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. eliminat

Or. de

Amendamentul 107
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile pot fi evaluate, la alegerea 
entităţii contractante, numai pe baza 
preţului sau aplicând o abordare bazată 
pe rentabilitate, de exemplu o abordare 
bazată pe calcularea costurilor pe ciclu de 
viaţă, în condiţiile stabilite la articolul 77.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 108
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic menţionată la alineatul 
(1) litera (a) din perspectiva entităţii 
contractante trebuie identificată pe baza 
unor criterii legate de obiectul 
contractului în cauză.

Oferta avantajoasă din punct de vedere 
economic trebuie identificată din 
perspectiva entităţii contractante.  

Or. de

Amendamentul 109
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste criterii trebuie să includă, în plus
faţă de preţul sau costurile menţionate la 
alineatul (1) litera (b), alte criterii legate 
de obiectul contractului în cauză, cum ar 
fi:

Aceste criterii trebuie să includă, în plus
faţă de costuri, alte criterii:

Or. de

Amendamentul 110
Tamás Deutsch

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) un proces de producţie durabil din 
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punct de vedere social;

Or. en

Amendamentul 111
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) aplicarea unor contracte colective de 
muncă şi a unor hotărâri arbitrale la nivel 
naţional, local, sectorial şi la nivelul 
societăţilor şi a unor dispoziţii legale 
privind protecţia sănătăţii şi a muncii şi 
condiţiile de muncă la nivel naţional, 
european şi internaţional.

Or. de

Amendamentul 112
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) În cazul în care angajaţii 
contractantului precedent sunt preluaţi de 
noul contractant odată cu schimbarea 
contractantului, pentru angajaţi se aplică 
în mod corespunzător efectele juridice ale 
Directivei 2001/23/CE. 

Or. de

Amendamentul 113
Thomas Händel
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Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

220. Statele membre pot prevedea că 
atribuirea anumitor tipuri de contracte se 
bazează pe cea mai avantajoasă ofertă din 
punct de vedere economic, aşa cum se 
prevede la alineatul (1) litera (a) şi la 
alineatul (2).

220. Statele membre pot prevedea că 
atribuirea anumitor tipuri de contracte se 
bazează pe o ofertă avantajoasă din punct 
de vedere economic, aşa cum se prevede la 
alineatul (1) litera (a) şi la alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 114
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această pondere relativă sau ordine a 
importanţei este specificată, după caz, în 
anunţul folosit ca mijloc de invitare la 
procedura concurenţială de ofertare, în 
invitaţia pentru confirmarea interesului, în 
invitaţia de participare la ofertare sau la 
negociere sau în caietul de sarcini.

Această pondere relativă sau ordine a 
importanţei este specificată, după caz, în 
anunţul folosit ca mijloc de invitare la 
procedura concurenţială de ofertare, în 
invitaţia pentru confirmarea interesului, în 
invitaţia de participare la ofertare sau la 
negociere sau în caietul de sarcini.
Criteriul (da) este obligatoriu.

Or. de

Amendamentul 115
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile de mediu externe legate direct 
de ciclul de viaţă, cu condiţia ca valoarea 

(b) costurile externe, cum ar fi costurile 
sociale şi/sau de mediu, care sunt legate 
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lor monetară să poată fi determinată şi 
verificată, acestea putând include costul 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi al altor 
emisii poluante şi alte costuri de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice.

direct de ciclul de viaţă, cu condiţia ca 
valoarea lor monetară să poată fi 
determinată şi verificată, acestea putând 
include costul emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi al altor emisii poluante şi alte 
costuri de atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice.

Or. en

Amendamentul 116
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care entităţile contractante 
evaluează costurile folosind o abordare 
bazată pe calcularea costurilor pe ciclu de 
viaţă, ele indică în documentele achiziţiei
metodologia utilizată pentru calcularea 
costurilor generate pe durata ciclului de 
viaţă. Metodologia utilizată trebuie să 
îndeplinească toate condiţiile următoare:

În cazul în care entităţile contractante 
evaluează costurile folosind o abordare 
bazată pe calcularea costurilor pe ciclu de 
viaţă, ele indică în documentele achiziţiei
informaţiile ce trebuie furnizate de 
ofertanţi şi metoda ce va fi utilizată de 
autoritatea contractantă pentru calcularea 
costurilor generate pe ciclu de viaţă.
Metoda utilizată pentru evaluarea 
costurilor pe ciclu de viaţă trebuie să 
îndeplinească toate condiţiile următoare:

Or. en

Amendamentul 117
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fi fost elaborată pe baza unor
informaţii ştiinţifice sau pe baza altor

(a) să fie elaborată pe baza unor criterii 
verificabile în mod obiectiv şi 
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criterii nediscriminatorii şi verificabile în 
mod obiectiv;

nediscriminatorii;

Or. en

Amendamentul 118
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fi fost elaborată în vederea aplicării 
repetate sau continue;

eliminat

Or. en

Justificare

Această dispoziţie ar exclude posibilitatea de a aplica o metodologie adaptată şi adecvată 
pentru un anumit contract, ceea ce este posibil în conformitate cu prezentele directive.

Amendamentul 119
Emilie Turunen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entităţile contractante permit operatorilor 
economici, inclusiv operatorilor 
economici din ţări terţe, să aplice o 
metodologie diferită la stabilirea 
costurilor pe ciclu de viaţă pentru oferta 
lor, cu condiţia ca aceştia să dovedească 
faptul că metodologia în cauză 
îndeplineşte cerinţele stabilite la literele 
(a), (b) şi (c) şi că este echivalentă cu 
metodologia indicată de entitatea 
contractantă.

eliminat



AM\908455RO.doc 51/57 PE492.841v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 120
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

226. Entităţile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice preţul 
sau costurile percepute, atunci când sunt 
îndeplinite toate condiţiile de mai jos:

226. Entităţile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice costurile 
percepute, atunci când sunt îndeplinite 
toate condiţiile de mai jos:

Or. de

Amendamentul 121
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) preţul sau costul perceput este cu mai 
mult de 50 % mai scăzut decât preţul sau 
costul mediu al celorlalte oferte;

(a) preţul sau costul perceput este cu mai 
mult de 30 % mai scăzut decât preţul sau 
costul mediu al celorlalte oferte;

Or. de

Amendamentul 122
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 79 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) preţul sau costul perceput este cu mai 
mult de 20 % mai scăzut decât preţul sau
costul celei de-a doua oferte din ierarhia 

(b) costul perceput este cu mai mult de 20 
% mai scăzut decât costul celei de-a doua 
oferte din ierarhia ofertelor celor mai 
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ofertelor celor mai scăzute; scăzute;

Or. de

Amendamentul 123
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 79 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) au fost prezentate cel puţin cinci oferte. (c) au fost prezentate cel puţin trei oferte.

Or. de

Amendamentul 124
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea, cel puţin în mod 
echivalent, a obligaţiilor prevăzute de 
legislaţia Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispoziţiile 
internaţionale în domeniul social şi al 
mediului enumerate în anexa XIV sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, de 
alte dispoziţii care asigură un nivel 
echivalent de protecţie;

(d) respectarea, cel puţin în mod 
echivalent, a obligaţiilor prevăzute de 
legislaţia naţională, europeană şi 
internaţională în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispoziţiile 
internaţionale în domeniul social şi al 
mediului enumerate în anexa XIV sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, de 
alte dispoziţii care asigură un nivel 
echivalent de protecţie;

Or. de

Amendamentul 125
Tamás Deutsch

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 3 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) respectarea normelor şi a 
standardelor din domeniul sănătăţii şi al 
siguranţei, al dreptului social şi al 
dreptului din domeniul muncii.

Or. en

Amendamentul 126
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entităţile contractante trebuie să respingă 
oferta atunci când constată că aceasta este 
anormal de scăzută deoarece nu respectă 
obligaţiile prevăzute de legislaţia Uniunii
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispoziţiile internaţionale 
în domeniul social şi al mediului 
enumerate în anexa XIV.

Entităţile contractante trebuie să respingă 
oferta atunci când constată că aceasta este 
anormal de scăzută deoarece nu respectă 
obligaţiile prevăzute de legislaţia naţională 
şi europeană în domeniul social, al muncii 
sau al mediului sau de dispoziţiile 
internaţionale în domeniul social şi al 
mediului enumerate în anexa XIV.

Or. de

Amendamentul 127
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 80 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entităţile contractante pot stabili condiţii 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiţia ca acestea să fie indicate în 
invitaţia la procedura concurenţială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste
condiţii se pot referi, în special, la aspecte 
sociale şi de mediu. De asemenea, pot 

Entităţile contractante pot stabili condiţii 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiţia ca acestea să fie indicate în 
invitaţia la procedura concurenţială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste
condiţii includ respectarea obligaţiilor 
referitoare la condiţiile din domeniul 
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include cerinţa ca operatorii economici să 
prevadă compensaţii pentru riscurile de 
creştere a preţurilor care rezultă în urma 
fluctuaţiilor de preţ (acoperire împotriva 
riscurilor - hedging) şi care ar putea avea 
un impact semnificativ asupra execuţiei 
unui contract.

social şi al ocupării forţei de muncă, la 
sănătate şi siguranţă la locul de muncă, la 
siguranţa socială şi la condiţiile de 
muncă, astfel cum sunt reglementate prin 
dispoziţiile, hotărârile arbitrale şi 
contractele colective de muncă de la nivel 
naţional, european şi internaţional. Se 
aplică principiul remunerării egale pentru 
aceeaşi  muncă desfăşurată în locuri de 
muncă similare. Aceste obligaţii se aplică 
şi în situaţii transfrontaliere, în care 
lucrătorii unui stat membru prestează 
servicii într-un alt stat membru.

Or. de

Amendamentul 128
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

232. În documentele achiziţiei, entitatea 
contractantă poate solicita sau poate fi
obligată de un stat membru să solicite
ofertantului să indice, în oferta sa, partea 
din contract pe care intenţionează să o 
subcontracteze unor terţi, precum şi 
subcontractanţii propuşi.

232. În documentele achiziţiei, entitatea 
contractantă solicită ofertantului, sau este
obligată de un stat membru să îi solicite
acestuia, să indice în oferta sa partea din 
contract pe care intenţionează să o 
subcontracteze unor terţi, precum şi 
subcontractanţii propuşi, şi să furnizeze 
informaţii despre subcontractanţi, 
inclusiv numele, datele de contact şi 
reprezentanţii legali ai acestora. Orice 
modificare în lanţul de subcontractare şi 
orice subcontractant nou, inclusiv 
numele, datele de contact şi reprezentanţii 
legali ai acestuia, trebuie indicate fără 
întârziere autorităţii contractante.

Or. de

Amendamentul 129
Thomas Händel
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Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

233. Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului şi atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
entitatea contractantă să transfere direct 
subcontractantului respectiv plăţile 
datorate pentru serviciile, bunurile sau 
lucrările furnizate contractantului 
principal. În acest caz, statele membre 
instituie mecanisme corespunzătoare 
pentru a permite contractantului principal 
să formuleze obiecţii cu privire la plăţile 
necuvenite. Dispoziţiile privind această 
modalitate de plată trebuie incluse în 
documentele achiziţiei.

eliminat

Or. de

Amendamentul 130
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

234. Alineatele (1) şi (2) nu aduc atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

234. Contractantul principal şi orice 
subcontractant intermediar poate fi tras la 
răspundere în mod direct, în plus faţă de 
un subcontractant sau în locul acestuia, 
în calitate de garant de către angajatul 
şi/sau fondurile comune sau instituţiile 
partenerilor sociali pentru orice 
răspundere care decurge din 
nerespectarea de către subcontractant a 
condiţiilor sociale sau de încadrare în 
muncă, precum sănătatea şi siguranţa la 
locul de muncă, a condiţiilor de securitate 
socială şi de muncă, astfel cum sunt 
prevăzute în legislaţia UE, în actele cu 
putere de lege, reglementările sau actele 
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administrative naţionale, în hotărâri 
arbitrale, în acorduri şi contracte 
colective, precum şi în dispoziţiile 
dreptului internaţional al muncii 
enumerate în anexa XIV care se aplică în 
locul în care se furnizează serviciul; 
aceste obligaţii se aplică şi în situaţii 
transfrontaliere, în care lucrătorii unui 
stat membru prestează servicii într-un alt 
stat membru. Această dispoziţie se aplică 
fără nicio altă condiţie, în special în cazul 
în care angajatorul nu este în mod direct 
vinovat.

Or. de

Amendamentul 131
Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

234a. Numărul întreprinderilor 
participante ca subcontractanţi pentru 
executarea unui contract public este 
limitat la un maximum de trei 
subcontractanţi succesivi. 

Or. de

Amendamentul 132
Minodora Cliveti

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) subliniază că principiile 
tratamentului egal şi al nediscriminării 
operatorilor economici, fără a aduce 
prejudicii concurenţei loiale, sunt 
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instrumente esenţiale pentru prevenirea 
corupţiei, în special a mituirii.

Or. en

Amendamentul 133
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Propunere de directivă
Articolul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en


