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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Achizițiile publice reprezintă un factor important al societății noastre din punct de vedere 
economic, social și de mediu. Autoritățile publice din Europa dedică aproximativ 18% din 
PIB achiziției de bunuri și servicii prin intermediul procedurilor de achiziții publice. 
Achizițiile publice pot fi și ar trebui utilizate ca instrument de realizare a obiectivelor Uniunii 
Europene. 

Achizițiile publice reprezintă un instrument important cu ajutorul căruia autoritățile 
contractante pot utiliza banii contribuabililor în modul cel mai eficient. Aceasta include 
utilizarea achizițiilor publice pentru a genera o creștere economică durabilă, inclusiv prin 
consolidarea dezvoltării pozitive în domenii precum mediul, schimbările climatice, 
combaterea discriminării, bunăstarea animalelor și angajarea tinerilor. Având în vedere că 
dezvoltarea durabilă este unul dintre obiectivele înscrise în Tratatul de la Lisabona, este 
important ca toate autoritățile publice să fie abilitate și încurajate să utilizeze achizițiile 
publice ca instrument de realizare a acestui obiectiv. 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară își prezintă avizul în atenția 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor. Avizul se axează pe aspecte legate 
de caracterul durabil al achizițiilor publice din domeniul mediului, economic și social.  

Raportoarea pentru aviz salută propunerea Comisiei privind o nouă directivă referitoare la 
achizițiile publice. Propunerea se axează pe sporirea eficienței cheltuielilor publice, presupune 
simplificarea și sporirea flexibilității normelor existente și scoate în evidență importanța 
considerentelor de mediu. Alte sugestii se axează pe sporirea utilității achizițiilor publice prin 
sprijinirea obiectivelor comune ale societății. 

Raportoarea pentru aviz dorește să sublinieze încă o dată următoarele aspecte importante:

- Ar trebui să fie exprimat fără ambiguitate faptul că autoritățile contractante au dreptul de a 
stabili cerințe mai stricte decât cele din legislația în vigoare în UE în anumite domenii.  

- Prin achizițiile publice ar trebui să fie promovate soluții inovatoare. Autoritățile care 
organizează achiziții publice ar trebui încurajate să opteze pentru produse și servicii 
inovatoare, pentru a putea fi realizate obiectivele dezvoltării durabile. În domeniul mediului 
sunt necesare soluții și idei noi și inovatoare, iar achizițiile publice ar trebui utilizate ca 
instrument de îndeplinire a acestor necesități.

- Ar trebui îmbunătățite criteriile legate de ciclul de viață. Trebuie luate în considerare 
efectele sociale și de mediu ale întregului proces de producție. Prin urmare, autoritățile 
contractante ar trebui să dispună de mai multe posibilități de a impune cerințe față de 
procesul de producție, și nu numai față de produsul concret. Acest lucru va avea ca rezultat 
îmbunătățirea caracterului durabil al achizițiilor publice. 

- Din considerente de sănătate publică, aplicarea contractelor colective de muncă și a 
convențiilor internaționale privind ocuparea forței de muncă nu ar trebui să fie o opțiune, ci 
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o cerință impusă contractanților desemnați. Pentru a proteja sănătatea lucrătorilor și mediul 
lor de muncă, ar trebui să existe posibilitatea de a exclude și de a penaliza ofertanții care nu 
respectă legislația socială și legislația muncii. Nu ar trebui să se creeze obstacole la 
implementarea Convenției OIM din 1994 de către țările care au ratificat-o. 

- Este preferabilă utilizarea de standarde, iar nu utilizarea de etichete. Standardele sunt utile, 
deoarece sunt bine înțelese de ofertanții din domeniul respectiv și vor scuti autoritățile 
contractante de un efort de „reinventare a roții”. Atunci când pune accentul pe aplicarea 
standardelor, directiva înlesnește stabilirea de către autoritățile contractante a unor cerințe 
de mediu și sociale.

- Directiva nu ar trebui să reducă posibilitățile de cooperare între primării în vederea 
furnizării unor servicii de interes general, cum ar fi tratamentul deșeurilor și aprovizionarea 
cu apă.

- Directiva ar trebui să extindă posibilitățile prin care se pot impune cerințe întregului lanț al 
contractanților, chiar și subcontractanților. Normele și reglementările stabilite de autoritatea 
contractantă trebuie să fie respectate nu numai de contractantul principal/ofertant, ci și de 
subcontractanți. Este necesar un sistem de control care să cuprindă toate elementele lanțului 
de contractanți.

Raportoarea pentru aviz consideră că trebuie păstrate autodeterminarea și autonomia 
autorităților municipale, regionale și ale altor autorități contractante de la nivel local. 
Directiva nu trebuie să conțină ambiguități, pentru a se evita diferendele de interpretare. De 
asemenea, simplificarea directivei va încuraja și va abilita autoritățile contractante să includă 
în politicile lor de achiziții publice obiective clare de durabilitate.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie 
în Strategia Europa 2020, reprezentând
unul dintre instrumentele de piață care 
trebuie utilizate pentru realizarea unei 
creșteri inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 

(2) Fiind unul dintre instrumentele de piață 
care trebuie utilizate pentru realizarea unei 
creșteri inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurându-se în același timp 
o utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice, achizițiile publice joacă un rol 
cheie în Strategia Europa 2020 și în 
realizarea obiectivului privind dezvoltarea 
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materie de achiziții publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii trebuie revizuite și modernizate 
pentru a crește eficiența cheltuielilor 
publice, a facilita participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii la 
achizițiile publice și a permite achizitorilor 
să utilizeze mai eficient achizițiile publice 
în sprijinul unor obiective societale 
comune. Totodată, anumite noțiuni și 
concepte de bază trebuie clarificate pentru 
îmbunătățirea certitudinii juridice și 
încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenței constante a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene în acest domeniu.

durabilă înscris în Tratatul de la 
Lisabona. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziții publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii trebuie revizuite și modernizate 
pentru a crește eficiența cheltuielilor 
publice, a facilita participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii la 
achizițiile publice și a permite achizitorilor 
să utilizeze mai eficient achizițiile publice 
în sprijinul unor obiective societale 
comune. Totodată, anumite noțiuni și 
concepte de bază trebuie clarificate pentru 
îmbunătățirea certitudinii juridice și 
încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenței constante a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene în acest domeniu.

Justificare

Textul care face trimitere la Tratatul de la Lisabona este necesar pentru a se sublinia 
importanța dezvoltării durabile. 

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
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materie de achiziții publice adoptate prin
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii trebuie revizuite și modernizate 
pentru a crește eficiența cheltuielilor 
publice, a facilita participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii la 
achizițiile publice și a permite achizitorilor 
să utilizeze mai eficient achizițiile publice 
în sprijinul unor obiective societale 
comune. Totodată, anumite noțiuni și 
concepte de bază trebuie clarificate pentru 
îmbunătățirea certitudinii juridice și 
încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenței constante a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene în acest domeniu.

materie de achiziții publice adoptate prin
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 
martie 2004 de coordonare a procedurilor 
de atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și prin 
Directiva 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii trebuie revizuite și modernizate 
pentru a permite achizitorilor publici să 
utilizeze mai eficient achizițiile publice în 
sprijinul dezvoltării durabile și al altor 
obiective societale comune, pentru a
crește astfel eficiența cheltuielilor publice,
asigurând cel mai bun raport 
calitate / preț și facilitând participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii la 
achizițiile publice, permițând totodată
achizitorilor să utilizeze mai eficient 
achizițiile publice în sprijinul unor 
obiective societale comune. Autoritățile 
contractante sunt încurajate să 
stabilească cerințe mai stricte decât cele 
din legislația UE în vigoare în anumite 
domenii, pentru a fi realizate aceste 
obiective comune. Totodată, directivele 
trebuie simplificate și anumite noțiuni și 
concepte de bază trebuie clarificate pentru 
îmbunătățirea certitudinii juridice și 
încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenței constante a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene în acest domeniu.
Prezenta directivă conține dispoziții 
privind modalitățile de achiziție; decizia 
privind obiectul achizițiilor aparține 
autorităților contractante. Autoritățile 
contractante sunt încurajate să 
stabilească cerințe mai stricte decât cele 
din legislația UE în vigoare în anumite 
domenii, pentru a fi realizate obiectivele 
comune.
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Justificare

Ar trebui să fie exprimat fără ambiguitate faptul că autoritățile contractante au dreptul de a 
stabili cerințe mai stricte decât cele din legislația în vigoare în UE în anumite domenii.  O 
declarație inclusă la începutul directivei privind rolul acesteia în realizarea coeziunii sociale, 
de mediu și în materie de combatere a schimbărilor climatice va sprijini articolele din partea 
dispozitivă referitoare la aceste aspecte. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Formele tot mai diverse ale acțiunii 
publice au făcut necesară definirea mai 
clară a noțiunii de achiziție publică însăși.
Normele Uniunii privind achizițiile publice 
nu sunt menite să acopere toate formele de 
plăți din bani publici, ci numai pe cele care 
vizează dobândirea de lucrări, de bunuri 
sau de servicii cu titlu oneros. Noțiunea de 
achiziție trebuie interpretată în sens larg, ca 
obținerea beneficiilor lucrărilor, ale 
bunurilor sau ale serviciilor în cauză, fără a 
implica în mod necesar un transfer de 
proprietate către autoritățile contractante.
Mai mult, simpla finanțare a unei activități, 
care este adesea legată de obligația de a 
rambursa sumele primite în cazul în care 
acestea nu sunt utilizate în scopurile cărora 
le sunt destinate, nu este reglementată, de
obicei, de normele în materie de achiziții 
publice.

(3) Formele tot mai diverse ale acțiunii 
publice au făcut necesară definirea mai 
clară a noțiunii de achiziție publică însăși.
Normele Uniunii privind achizițiile publice 
nu sunt menite să acopere toate formele de 
plăți din bani publici, ci numai pe cele care 
vizează dobândirea de lucrări, de bunuri 
sau de servicii cu titlu oneros. Noțiunea de 
achiziție trebuie interpretată în sens larg, ca 
obținerea beneficiilor lucrărilor, ale 
bunurilor sau ale serviciilor în cauză, fără a 
implica în mod necesar un transfer de 
proprietate către autoritățile contractante.
Mai mult, simpla finanțare a unei activități, 
care este adesea legată de obligația de a 
rambursa sumele primite în cazul în care 
acestea nu sunt utilizate în scopurile cărora 
le sunt destinate, nu este reglementată de 
normele în materie de achiziții publice.
Contractele atribuite unor entități 
controlate sau cooperarea pentru 
realizarea în comun a misiunilor de 
serviciu public ale autorităților 
contractante participante nu fac obiectul 
normelor privind achizițiile publice atunci 
când sunt îndeplinite condițiile prevăzute 
în prezenta directivă.

Amendamentul 4
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Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În conformitate cu dispozițiile 
articolului 9 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în 
definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și a activităților sale Uniunea 
trebuie să țină seama de cerințele privind 
promovarea unui nivel ridicat al ocupării 
forței de muncă, garantarea unei protecții 
sociale corespunzătoare, combaterea 
excluziunii sociale, precum și un nivel 
ridicat de educație, de formare 
profesională și de protecție a sănătății 
umane. Prezenta directivă contribuie la 
atingerea acestor obiective prin 
încurajarea unor achiziții publice 
sustenabile din punct de vedere social, 
asigurând aplicarea criteriilor sociale în 
toate etapele procedurii de atribuire a 
contractelor de achiziții și consolidând 
toate obligațiile existente la nivel național 
și internațional și la nivelul Uniunii în 
ceea ce privește condițiile de muncă, 
protecția socială și sănătatea publică.

Justificare

Considerentul 5 face deja referire la articolul 11 din TFUE care asigură integrarea 
cerințelor privind protecția mediului înconjurător în toate politicile Uniunii. Acest nou 
considerent urmărește obținerea acelorași efecte ca ale articolului 9 din TFUE, care asigură 
luarea în considerare a obiectivelor sociale și de sănătate în toate politicile Uniunii.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) „Sănătatea în toate politicile” este 
unul dintre principiile-cheie ale Strategiei 
UE în domeniul sănătății (2008-2013). 
Prin această abordare, susținută de statele 
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membre prin Declarația din anul 2007 
privind sănătatea în toate politicile, se 
urmărește ca sănătatea să devină parte 
integrantă a tuturor politicilor elaborate 
la nivelul Uniunii și la nivel național și 
regional. Prezenta directivă contribuie la 
abordarea privind sănătatea în toate 
politicile, asigurând că normele privind 
achizițiile pot ajuta autoritățile 
contractante să atingă obiectivele de 
sănătate publică și că se pot utiliza criterii 
referitoare la sănătatea publică și la 
sănătatea și siguranța la locul de muncă 
în toate etapele procedurii de achiziție.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 11 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în definirea și aplicarea 
politicilor și activităților Uniunii trebuie 
integrate cerințe de protecție a mediului, în 
special pentru a promova dezvoltarea 
durabilă. Prezenta directivă clarifică modul 
în care autoritățile contractante pot 
contribui la protecția mediului și la 
promovarea unei dezvoltări durabile, 
garantându-le totodată posibilitatea de a 
obține cel mai bun raport calitate/preț 
pentru contractele lor.

(5) În conformitate cu articolele 9, 10 și 11 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în definirea și aplicarea 
politicilor și activităților Uniunii trebuie 
integrate cerințe de protecție a mediului și 
considerente sociale, în special pentru a 
promova dezvoltarea durabilă. Prezenta 
directivă clarifică modul în care autoritățile 
contractante pot contribui la protecția 
mediului și la promovarea unei dezvoltări 
durabile și modul în care acestea pot 
utiliza puterea de apreciere care le-a fost 
atribuită pentru a alege specificații 
tehnice și criterii de atribuire pentru 
realizarea unor achiziții publice durabile, 
garantându-le totodată legătura cu obiectul 
contractului, precum și posibilitatea de a 
obține cel mai bun raport calitate/preț 
pentru contractele lor.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Achizițiile publice reprezintă 
aproximativ 19 % din PIB-ul global și 
depășesc de aproape 40 de ori suma 
acordată de statele membre ale UE cu 
titlul de asistență oficială pentru
dezvoltare (AOD). Prin urmare, achizițiile 
publice prezintă un potențial considerabil 
de a deveni un instrument de îndeplinire a 
obligațiilor UE privind coerența politicilor 
în favoarea dezvoltării, astfel cum a fost 
consacrată la articolul 208 din TFUE, și 
de punere în aplicare a unor politici 
guvernamentale durabile, atât la nivelul 
Uniunii, cât și în țările în curs de 
dezvoltare.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Autoritățile contractante au 
competențe discreționare ample în ceea ce 
privește alegerea specificațiilor tehnice 
care definesc bunurile, serviciile sau 
lucrările pe care doresc să le 
achiziționeze. De asemenea, acestea au 
competențe discreționare ample în ceea ce 
privește utilizarea atât a specificațiilor 
tehnice, cât și a criteriilor de atribuire în 
vederea îndeplinirii obiectivelor unei 
autorități contractante, inclusiv a 
specificațiilor și a criteriilor concepute 
pentru realizarea unor achiziții publice 
mai sustenabile. Specificațiile tehnice și 
criteriile de atribuire, inclusiv cele privind 
obiectivele de sustenabilitate, trebuie să 
aibă legătură cu obiectul contractului de 
achiziție. Dacă se respectă regula privind 
existența legăturii cu obiectul 
contractului, prezenta directivă nu 
urmărește limitarea și mai puternică a 
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tipurilor de probleme pe care o autoritate 
contractantă le poate aborda prin 
specificațiile tehnice sau prin criteriile de 
atribuire.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Diferența dintre specificațiile tehnice, 
criteriile de atribuire și condițiile privind 
executarea contractelor se face în funcție 
de rolul acestora în procesul de achiziție, 
și nu în funcție de conținutul 
specificațiilor sau criteriilor. Prin 
specificațiile tehnice, autoritatea 
contractantă stabilește cerințe absolute 
pentru achiziție; capacitatea de a respecta 
specificațiile tehnice reprezintă o condiție 
necesară pentru a fi considerat candidat 
la atribuirea unui contract și doar 
bunurile sau serviciile care îndeplinesc 
aceste specificații pot fi luate în 
considerare. Spre deosebire de acestea, 
criteriile de atribuire permit autorității 
contractante să compare avantajele 
relative ale unor diferite combinații de 
criterii. Fiecare criteriu de atribuire are o 
anumită pondere și fiecare ofertă primește 
un punctaj în funcție de gradul de 
îndeplinire a fiecărui criteriu, însă 
capacitatea de a satisface toate criteriile 
de atribuire nu constituie o condiție 
necesară. În cele din urmă, clauzele 
privind executarea contractelor pot fi 
incluse în contract, pentru a indica modul 
în care trebuie executat contractul. 
Autoritatea contractantă are competențe 
discreționare ample în ceea ce privește 
integrarea obiectivelor de sustenabilitate 
în orice etapă a procesului de achiziție –
prin intermediul specificațiilor tehnice, al 
criteriilor de atribuire și al condițiilor 
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privind executarea contractelor.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Cercetarea și inovarea, inclusiv 
ecoinovarea și inovarea socială, sunt 
printre principalele motoare ale creșterii 
viitoare și au fost înscrise în centrul 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Autoritățile publice trebuie să 
dea achizițiilor publice o utilizare 
strategică optimă pentru a stimula 
inovarea. Achiziționarea de bunuri și 
servicii inovatoare joacă un rol esențial 
pentru îmbunătățirea eficienței și a calității 
serviciilor publice, ținând cont în același 
timp de provocările societale majore. 
Aceasta contribuie la obținerea unei 
rentabilități maxime a banilor publici, dar 
și a unor beneficii economice, societale și 
de mediu mai ample prin generarea unor 
idei noi, transpunerea lor în produse și 
servicii inovatoare și promovarea unei 
creșteri economice sustenabile. Prezenta 
directivă trebuie să contribuie la facilitarea 
achizițiilor publice de inovații și să ajute 
statele membre în îndeplinirea obiectivelor 
inițiativei „O Uniune a inovării”. În 
consecință, trebuie prevăzută o procedură 
specifică de achiziție care să le permită 
autorităților contractante să creeze un 
parteneriat pentru inovare pe termen lung 
pentru dezvoltarea și achiziționarea 
ulterioară de produse, servicii sau lucrări 
noi și inovatoare, cu condiția ca acestea să 
poată fi livrate la nivelurile de performanță 
și costurile convenite. Parteneriatul trebuie 
să fie structurat astfel încât să poată asigura 
un nivel al cererii din partea pieței (market 
pull) care să stimuleze dezvoltarea unei 
soluții inovatoare fără a îngrădi accesul pe 

(17) Cercetarea și inovarea, inclusiv 
ecoinovarea și inovarea socială, sunt 
printre principalele motoare ale creșterii 
viitoare și au fost înscrise în centrul 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Autoritățile publice trebuie să 
dea achizițiilor publice o utilizare 
strategică optimă pentru a stimula 
inovarea. Achiziționarea de bunuri și 
servicii inovatoare joacă un rol esențial 
pentru îmbunătățirea eficienței și a calității 
serviciilor publice, ținând cont în același 
timp de provocările societale majore. 
Aceasta contribuie la obținerea unei 
rentabilități maxime a banilor publici, dar 
și a unor beneficii economice, societale și 
de mediu mai ample prin generarea unor 
idei noi, transpunerea lor în produse și 
servicii inovatoare și promovarea unei 
creșteri economice sustenabile. Prezenta 
directivă trebuie să contribuie la facilitarea 
achizițiilor publice de inovații și să ajute 
statele membre în îndeplinirea obiectivelor 
inițiativei „O Uniune a inovării”. În 
consecință, trebuie prevăzută o procedură 
specifică de achiziție care să le permită 
autorităților contractante să creeze un 
parteneriat pentru inovare pe termen lung 
pentru dezvoltarea și achiziționarea 
ulterioară de produse, servicii sau lucrări 
noi și inovatoare, cu condiția ca acestea să 
poată fi livrate la nivelurile de performanță 
și costurile convenite. Parteneriatul trebuie 
să fie structurat astfel încât să poată asigura 
un nivel al cererii din partea pieței (market 
pull) care să stimuleze dezvoltarea unei 
soluții inovatoare fără a îngrădi accesul pe 
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piață. piață. În plus, la stabilirea condițiilor de 
derulare a achizițiilor publice, autoritățile 
publice ar trebui să dispună, de 
asemenea, de posibilitatea de a alege între 
atribuirea unui contract pe criteriul 
ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic sau pe criteriul ofertei 
celei mai inovatoare și durabile (și, dacă 
este cazul, al ofertei celei mai avansate 
din punct de vedere tehnologic) și, la 
publicarea invitației de participare la 
procedura de ofertare, ar trebui să 
precizeze care criteriu se va aplica.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Autoritățile contractante care doresc 
să achiziționeze lucrări, bunuri sau servicii 
cu caracteristici specifice de mediu, sociale 
sau de altă natură trebuie să poată face 
trimitere la anumite etichete, cum ar fi 
eticheta ecologică europeană, etichete 
ecologice (multi)naționale sau oricare altă 
etichetă, cu condiția ca cerințele etichetei, 
cum ar fi descrierea și prezentarea 
produsului, inclusiv cerințele referitoare la 
ambalare, să aibă legătură cu obiectul 
contractului. Este de asemenea esențial ca 
aceste cerințe să fie elaborate și adoptate pe 
baza unor criterii verificabile în mod 
obiectiv, printr-o procedură la care pot 
participa toate părțile interesate, precum 
organismele guvernamentale, 
consumatorii, producătorii, distribuitorii și 
organizațiile de mediu, și ca eticheta să fie 
accesibilă și la dispoziția tuturor părților 
interesate.

(28) Autoritățile contractante care doresc 
să achiziționeze lucrări, bunuri sau servicii 
cu caracteristici specifice de mediu, de 
eficiență energetică, sociale, privind 
bunăstarea animalelor sau de altă natură
ar trebui să poată face trimitere la anumite 
etichete, cum ar fi eticheta ecologică 
europeană, etichete ecologice
(multi)naționale sau oricare altă etichetă, 
cu condiția ca cerințele etichetei, cum ar fi 
descrierea și prezentarea produsului, 
inclusiv cerințele referitoare la ambalare, 
să aibă legătură cu obiectul contractului.
Este de asemenea esențial ca aceste cerințe 
să fie elaborate și adoptate pe baza unor 
criterii verificabile în mod obiectiv, printr-
o procedură la care pot participa toate 
părțile interesate, precum organismele 
guvernamentale, consumatorii, 
producătorii, distribuitorii și organizațiile 
de mediu, și ca eticheta să fie accesibilă și 
la dispoziția tuturor părților interesate.

Justificare

Referirea la eficiența energetică și la economiile de energie este esențială, având în vedere 
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Directiva privind proiectarea ecologică și dispozițiile acesteia referitoare la produse.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Este necesar să nu fie atribuite
contracte de achiziții publice operatorilor 
economici care au participat la o 
organizație criminală sau care au fost găsiți 
vinovați de corupție, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
taxelor și impozitelor și a contribuțiilor la 
asigurările sociale trebuie, de asemenea, să 
fie sancționată prin excluderea obligatorie 
la nivelul Uniunii. În afară de aceasta, 
autorităților contractante trebuie să li se 
acorde posibilitatea de a exclude candidați 
sau ofertanți pentru încălcări ale 
obligațiilor sociale sau de mediu, inclusiv 
ale normelor de accesibilitate pentru 
persoanele cu dizabilități, sau pentru alte 
forme de abatere profesională gravă, cum 
ar fi încălcarea regulilor de concurență sau 
a drepturilor de proprietate intelectuală.

(34) Este necesar să nu se atribuie
contracte de achiziții publice operatorilor 
economici care au participat la o 
organizație criminală sau care au fost găsiți 
vinovați de corupție, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
taxelor și impozitelor și a contribuțiilor la 
asigurările sociale trebuie, de asemenea, să 
fie sancționată prin excluderea obligatorie 
la nivelul Uniunii. În afară de aceasta, 
autorităților contractante ar trebui să li se 
acorde posibilitatea de a exclude candidați 
sau ofertanți pentru încălcări ale 
obligațiilor de mediu, sociale sau
referitoare la bunăstarea animalelor, 
inclusiv ale normelor de accesibilitate 
pentru persoanele cu dizabilități, sau pentru 
alte forme de abatere profesională gravă, 
cum ar fi încălcarea regulilor de concurență 
sau a drepturilor de proprietate intelectuală.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Atribuirea contractelor trebuie 
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparență, nediscriminare și egalitate de 
tratament. Aceste criterii trebuie să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiții de concurență efectivă, inclusiv 
atunci când autoritățile contractante solicită 

(37) Atribuirea contractelor trebuie 
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparență, nediscriminare și egalitate de 
tratament. Aceste criterii trebuie să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiții de concurență efectivă, inclusiv 
atunci când autoritățile contractante solicită 
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lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate 
care să fie cât mai adaptate la nevoile lor, 
de exemplu atunci când criteriile de 
atribuire alese includ factori legați de 
procesul de producție. Prin urmare,
autorităților contractante trebuie să li se 
permită să adopte drept criteriu de 
atribuire fie „cea mai avantajoasă ofertă 
din punct de vedere economic”, fie „costul 
cel mai scăzut”, ținând cont de faptul că, 
în acest din urmă caz, ele sunt libere să 
stabilească standarde de calitate 
corespunzătoare în cadrul specificațiilor 
tehnice sau al condițiilor de executare a 
contractului.

lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate 
care să fie cât mai adaptate la nevoile lor, 
de exemplu atunci când criteriile de 
atribuire alese includ factori legați de 
procesul de producție. Prin urmare,
autoritățile contractante ar trebui să adopte 
drept criteriu de atribuire „cea mai 
avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic”.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Atunci când autoritățile contractante
decid să atribuie un contract ofertei celei 
mai avantajoase din punct de vedere 
economic, ele trebuie să determine 
criteriile de atribuire pe baza cărora 
evaluează ofertele pentru a stabili care 
dintre ele prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț. Determinarea acestor criterii
depinde de obiectul contractului, întrucât 
ele trebuie să permită evaluarea nivelului 
de performanță al fiecărei oferte în raport 
cu obiectul contractului, așa cum este 
definit în cerințele tehnice, precum și 
măsurarea raportului calitate-preț pentru 
fiecare ofertă. În plus, criteriile de 
atribuire alese nu trebuie să confere 
autorității contractante o libertate 
nelimitată de alegere, trebuie să asigure
posibilitatea unei concurențe efective și să 
fie însoțite de cerințe care să permită
verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de către ofertanți.

(38) Autoritățile contractante trebuie să 
determine criteriile de atribuire pe baza 
cărora evaluează ofertele pentru a stabili 
care dintre ele prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț. Pentru a identifica oferta 
care asigură calitatea maximă, 
autoritățile contractante ar trebui să 
apeleze la criterii obiective, în raport cu 
obiectul contractului. Totuși, criteriile de 
atribuire alese nu ar trebui să confere 
autorității contractante o libertate 
nelimitată de alegere. Atribuirea 
contractelor ar trebui să asigure mai 
degrabă o concurență efectivă prin 
respectarea deplină a principiilor de 
transparență, nediscriminare și egalitate 
de tratament. Aceste principii impun, 
printre altele, verificarea efectivă și 
transparentă a informațiilor furnizate de 
către ofertanți.
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Este extrem de important să se 
exploateze pe deplin potențialul achizițiilor 
publice pentru a realiza obiectivele 
Strategiei Europa 2020 pentru creștere 
durabilă. Având în vedere însă diferențele 
importante dintre diversele sectoare și 
piețe, nu este oportun să se stabilească 
cerințe obligatorii generale pentru 
achizițiile care țin cont de aspecte 
ecologice, sociale și de inovare.
Legislativul Uniunii a stabilit deja cerințe 
obligatorii în materie de achiziții pentru 
atingerea unor obiective specifice în 
sectorul vehiculelor de transport rutier
(Directiva 2009/33/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic) și al 
echipamentelor de birou [Regulamentul
(CE) nr. 106/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 15 ianuarie 
2008 privind un program comunitar de 
etichetare referitoare la eficiența energetică 
a echipamentelor de birou]. De altfel, s-au 
înregistrat progrese importante în ceea ce 
privește definirea unor metodologii 
comune pentru calcularea costurilor pe 
ciclu de viață. Pare oportun să se continue
pe această cale, lăsând în sarcina
legislației sectoriale stabilirea obiectivelor 
și a țintelor obligatorii în funcție de 
politicile și condițiile specifice 
predominante din sectorul relevant și 
promovarea elaborării și utilizării unor 
abordări europene privind calcularea 
costurilor pe ciclu de viață ca stimulent 
suplimentar pentru utilizarea achizițiilor 
publice în sprijinul creșterii durabile.

(39) Este extrem de important să se 
exploateze pe deplin potențialul achizițiilor 
publice pentru a realiza obiectivele 
Strategiei Europa 2020 pentru creștere 
durabilă. Având în vedere însă diferențele 
importante dintre diversele sectoare și 
piețe, nu este oportun să se stabilească 
cerințe obligatorii generale pentru 
achizițiile care țin cont de aspecte 
ecologice, sociale și de inovare.
Legislativul Uniunii a stabilit deja cerințe 
obligatorii în materie de achiziții pentru 
atingerea unor obiective specifice în 
sectorul vehiculelor de transport rutier
(Directiva 2009/33/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic) și al 
echipamentelor de birou [Regulamentul
(CE) nr. 106/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 15 ianuarie 
2008 privind un program comunitar de 
etichetare referitoare la eficiența energetică 
a echipamentelor de birou]. De altfel, se 
înregistrează în continuare progrese 
importante în ceea ce privește definirea 
unor metodologii comune pentru calcularea 
costurilor pe ciclu de viață, iar aplicarea 
costurilor pe ciclu de viață în funcție de 
specificul fiecărui sector este în 
continuare dezvoltată, testată și 
perfecționată. Pare oportun să se continue
utilizarea legislației sectoriale pentru
stabilirea obiectivelor și a țintelor 
obligatorii în contextul politicilor și al 
condițiilor specifice predominante din 
sectorul relevant pentru utilizarea 
achizițiilor publice în sprijinul creșterii 
durabile Aceste eforturi ar trebui să 
includă aplicarea unor metodologii 



PE487.738v03-00 16/46 AD\910630RO.doc

RO

riguroase pentru calcularea costurilor pe 
ciclu de viață în funcție de sector. În 
conformitate cu alte dispoziții ale 
prezentei directive, criteriile obligatorii de 
achiziție adoptate în temeiul legislației 
sectoriale ar putea include și specificații 
tehnice și criterii de atribuire care să 
includă considerente de durabilitate 
privind beneficiile sau prejudiciile sociale 
și de mediu la nivel general, chiar dacă 
acestea nu au fost sau nu pot fi 
cuantificate, cu condiția ca ele să aibă 
legătură cu obiectul contractului și să 
respecte pe deplin principiile de 
transparenței, al nediscriminării și al 
egalității protecției.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) În plus, în cadrul specificațiilor 
tehnice și al criteriilor de atribuire, 
autorităților contractante trebuie să li se 
permită să se refere la un anumit proces de 
producție, un anumit mod de prestare a 
serviciilor sau un proces specific pentru 
orice alt stadiu al ciclului de viață al unui 
produs sau serviciu, cu condiția să aibă 
legătură cu obiectul contractului de 
achiziție publică. Pentru a integra mai bine 
considerentele sociale în achizițiile 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 condițiile de lucru ale persoanelor 
care participă direct la procesul de 
producție sau la prestarea în cauză. Aceste 
caracteristici pot să vizeze doar protejarea 
sănătății personalului implicat în procesul 
de producție sau înlesnirea integrării 
sociale a persoanelor defavorizate ori a 
membrilor grupurilor vulnerabile dintre 

(41) În plus, în cadrul specificațiilor 
tehnice și al criteriilor de atribuire, 
autorităților contractante ar trebui să li se 
permită să se refere la un anumit proces de 
producție, un anumit mod de prestare a 
serviciilor sau un proces specific pentru 
orice alt stadiu al ciclului de viață al unui 
produs sau serviciu, cu condiția să aibă 
legătură cu obiectul contractului de 
achiziție publică. Pentru a integra mai bine 
considerentele sociale în achizițiile 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 condițiile de lucru ale persoanelor 
care participă direct la procesul de 
producție sau la prestarea în cauză. Aceste 
caracteristici pot să vizeze doar condițiile 
de muncă ale personalului implicat în 
procesul de producție sau înlesnirea 
integrării sociale a persoanelor 
defavorizate ori a membrilor grupurilor 
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persoanele desemnate să execute 
contractul, inclusiv accesibilitatea pentru 
persoanele cu dizabilități. Orice criteriu de 
atribuire care include aceste caracteristici
trebuie, în orice caz, să rămână limitat la 
caracteristicile care au consecințe imediate 
asupra membrilor personalului în mediul 
lor de lucru. Acestea trebuie să se aplice în 
conformitate cu Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și 
într-un mod care nu discriminează direct 
sau indirect operatorii economici din alte 
state membre sau din țări terțe care sunt 
parte la acord sau la acordurile de liber 
schimb la care Uniunea este de asemenea 
parte. Pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, autoritățile 
contractante trebuie să aibă, de asemenea, 
posibilitatea de a utiliza drept criteriu de 
atribuire organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, deoarece 
acestea pot afecta calitatea executării 
contractului și, prin urmare, valoarea 
economică a ofertei.

vulnerabile dintre persoanele desemnate să 
execute contractul, inclusiv accesibilitatea 
pentru persoanele cu dizabilități. Orice 
criteriu de atribuire care include aceste 
caracteristici ar trebui, în orice caz, să 
rămână limitat la caracteristicile care au 
consecințe imediate asupra condițiilor de 
muncă ale membrilor personalului.
Acestea ar trebui să se aplice în 
conformitate cu Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și 
într-un mod care nu discriminează direct 
sau indirect operatorii economici din alte 
state membre sau din țări terțe care sunt 
parte la acord sau la acordurile de liber 
schimb la care Uniunea este de asemenea 
parte. Pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, autoritățile 
contractante ar trebui să aibă, de 
asemenea, posibilitatea de a utiliza drept 
criteriu de atribuire organizarea, calificarea 
și experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, deoarece 
acestea pot afecta calitatea executării 
contractului și, prin urmare, valoarea 
economică a ofertei.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Condițiile de executare a unui contract 
sunt compatibile cu prezenta directivă cu 
condiția să nu aibă, direct sau indirect, un 
caracter discriminatoriu, să fie legate de 
obiectul contractului și să fie precizate în 
anunțul de participare, în anunțul de 
intenție utilizat ca mijloc de invitație la 
procedura concurențială de ofertare sau în 
documentele achiziției. Ele pot avea ca 
obiectiv, în mod concret, să favorizeze 

(43) Condițiile de executare a unui contract 
sunt compatibile cu prezenta directivă cu 
condiția să nu aibă, direct sau indirect, un 
caracter discriminatoriu, să fie legate de 
obiectul contractului și să fie precizate în 
anunțul de participare, în anunțul de 
intenție utilizat ca mijloc de invitație la 
procedura concurențială de ofertare sau în 
documentele achiziției. Ele pot avea ca 
obiectiv, în special, să favorizeze formarea 
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formarea profesională la locul de muncă, 
încadrarea în muncă a persoanelor cu 
dificultăți speciale de integrare, lupta 
împotriva șomajului, protecția mediului sau 
bunăstarea animalelor. De exemplu, pot fi 
menționate obligațiile, aplicabile pe 
perioada de executare a contractului, de a 
recruta șomeri de lungă durată sau de a 
pune în practică acțiuni de formare a 
șomerilor sau a tinerilor, de a respecta pe 
fond convențiile fundamentale ale 
Organizației Internaționale a Muncii
(OIM), chiar și atunci când acestea nu au 
fost implementate în dreptul intern, sau de 
a recruta un număr mai mare de persoane 
defavorizate decât cel impus de legislația 
națională.

profesională la locul de muncă, încadrarea 
în muncă a persoanelor cu dificultăți 
speciale de integrare, lupta împotriva 
șomajului, protecția mediului, protecția 
sănătății publice sau bunăstarea 
animalelor. De exemplu, pot fi menționate 
obligațiile, aplicabile pe perioada de 
executare a contractului, de a recruta 
șomeri de lungă durată sau de a pune în 
practică acțiuni de formare a șomerilor sau 
a tinerilor, de a respecta pe fond 
convențiile fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM), în special 
Convenția OIM din 1994, chiar și atunci 
când acestea nu au fost implementate în 
dreptul intern, sau de a recruta un număr 
mai mare de persoane defavorizate decât 
cel impus de legislația națională.

Justificare

Acest amendament subliniază importanța Convenției OIM din 1994 privind clauzele muncii 
(contracte publice), care reglementează în mod specific achizițiile publice. UE trebuie să 
adere la standardele OIM.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentei directive, achizițiile 
publice înseamnă cumpărarea sau alte 
forme de achiziționare de lucrări, de 
bunuri sau de servicii de către una sau mai 
multe autorități contractante de la operatori 
economici aleși de aceste autorități 
contractante, indiferent dacă lucrările, 
bunurile sau serviciile sunt destinate sau 
nu unor scopuri publice.

(2) În sensul prezentei directive, achizițiile 
publice înseamnă cumpărarea de lucrări, de 
bunuri sau de servicii prin intermediul 
contractelor de achiziții publice de către 
una sau mai multe autorități contractante 
de la operatori economici aleși de aceste 
autorități contractante.

Justificare

Această modificare este necesară pentru a permite primăriilor să coopereze în mod eficace în 
vederea furnizării unor servicii de interes general, cum ar fi tratamentul deșeurilor și 
aprovizionarea cu apă.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Această modificare este necesară pentru a permite primăriilor să coopereze în mod eficace în 
vederea furnizării unor servicii de interes general, cum ar fi tratamentul deșeurilor și 
aprovizionarea cu apă.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un contract atribuit de o autoritate 
contractantă unei alte persoane juridice 
nu intră în domeniul de aplicare a 
prezentei directive în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții 
cumulative:
(a) autoritatea contractantă exercită 
asupra persoanei juridice în cauză un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii;
(b) cea mai mare parte a activităților 
persoanei juridice în cauză sunt efectuate 
pentru autoritatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
contractantă;
(c) nu există participare privată activă la 
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capitalul persoanei juridice controlate.

[Text preluat, cu modificări, de la articolul 11 alineatul (1) din propunerea Comisiei]

Justificare

Această modificare este necesară pentru a permite primăriilor să coopereze în mod eficace în 
vederea furnizării unor servicii de interes general, cum ar fi tratamentul deșeurilor și 
aprovizionarea cu apă. Este vizat domeniul de aplicare și, prin urmare, articolul 11 din 
propunerea Comisiei este mutat, cu modificări, la articolul 1.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Alineatul (2a) (nou) se aplică și în
cazul în care o entitate controlată sau 
entitățile controlate care este (sunt) o 
autoritate contractantă (autorități 
contractante) atribuie un contract entității 
care o (le) controlează sau unei alte 
persoane juridice controlate de către 
aceeași autoritate contractantă, cu 
condiția să nu existe participare privată la 
capitalul persoanei juridice căreia îi este 
atribuit contractul de achiziție publică.

[Text preluat, cu modificări, de la articolul 11 alineatul (2) din propunerea Comisiei]

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 1 alineatul (2a) (nou).

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) O autoritate contractantă care nu 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control în sensul alineatului (3) poate să 
atribuie un contract de achiziție publică, 
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care să nu intre în domeniul de aplicare a 
prezentei directive, unei persoane juridice 
pe care o controlează în comun cu alte 
autorități contractante, dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții:
(a) autoritățile contractante exercită în 
comun asupra persoanei juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii;
(b) cea mai mare parte a activităților 
persoanei juridice în cauză sunt 
desfășurate pentru autoritățile 
contractante care o controlează sau 
pentru alte persoane juridice controlate de 
aceleași autorități contractante;
(c) nu există participare privată activă la 
capitalul persoanei juridice controlate.

[Text preluat, cu modificări, de la articolul 11 alineatul (3) din propunerea Comisiei]

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 1 alineatul (2a) (nou).

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Un acord încheiat între două sau mai 
multe autorități contractante nu se 
consideră a fi un contract de achiziție 
publică în sensul articolului 2 alineatul 
(7) din prezenta directivă, aflându-se 
astfel în afara domeniului de aplicare al 
prezentei directive, în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile următoare:
(a) scopul parteneriatului este realizarea 
unei sarcini de serviciu public atribuite 
tuturor autorităților publice;
(b) sarcina se realizează exclusiv de 
autoritățile publice în cauză, adică fără 
capital privat activ.
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[Text preluat, cu modificări, de la articolul 11 alineatul (4) din propunerea Comisiei]

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 1 alineatul (2a) (nou).

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) Cu toate acestea, transferul de 
atribuții între organizațiile din sectorul 
public ține de organizarea administrativă 
internă a statelor membre și nu face 
obiectul achizițiilor publice.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22a. „proces de producție sustenabil din 
punct de vedere social” înseamnă un 
proces de producție în cadrul căruia 
executarea lucrărilor și a serviciilor și 
furnizarea de bunuri respectă normele și 
standardele de sănătate și de securitate, 
legislația socială și legislația muncii, în 
special în ceea ce privește principiul 
tratamentului egal la locul de muncă așa 
cum se prevede de legislația de la nivel 
european și național și de contractele 
colective de muncă și aplicabile în locul în 
care sunt executate lucrările și serviciile 
și sunt furnizate bunurile.
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Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Relațiile dintre autoritățile publice
(1) Un contract atribuit de o autoritate 
contractantă unei alte persoane juridice 
nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții 
cumulative:
(a) autoritatea contractantă exercită 
asupra persoanei juridice în cauză un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii;
(b) cel puțin 90% din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea contractantă care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
contractantă;
(c) nu există participare privată la 
capitalul persoanei juridice controlate.
Se consideră că o autoritate contractantă 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii, în sensul literei 
(a) de la primul paragraf, atunci când 
exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate.
(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă atribuie un 
contract entității care o controlează sau 
unei alte persoane juridice controlate de 
către aceeași autoritate contractantă, cu 
condiția să nu existe participare privată la 
capitalul persoanei juridice căreia îi este 
atribuit contractul de achiziție publică.
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(3) O autoritate contractantă care nu 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control în sensul alineatului (1) poate să 
atribuie un contract de achiziție publică, 
fără a aplica prezenta directivă, unei 
persoane juridice pe care o controlează în 
comun cu alte autorități contractante, 
dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții:
(a) autoritățile contractante exercită în 
comun asupra persoanei juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii;
(b) cel puțin 90% din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritățile contractante care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceleași autorități 
contractante;
(c) nu există participare privată la 
capitalul persoanei juridice controlate.
În sensul literei (a), se consideră că 
autoritățile contractante controlează în 
comun o persoană juridică dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții 
cumulative:
(a) organele de decizie ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților 
contractante participante;
(b) autoritățile contractante sunt în 
măsură să exercite în comun o influență 
decisivă asupra obiectivelor strategice și a 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate;
(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate;
(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea 
costurilor efective din contractele de 
achiziții publice încheiate cu autoritățile 
contractante.
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(4) Un acord încheiat între două sau mai 
multe autorități contractante nu se 
consideră a fi un contract de achiziție 
publică în sensul articolului 2 alineatul 
(6) al prezentei directive în cazul în care 
sunt îndeplinite următoarele condiții 
cumulative:
(a) acordul stabilește o cooperare 
veritabilă între autoritățile contractante 
participante, care vizează desfășurarea în 
comun a sarcinilor lor de serviciu public 
și implică drepturi și obligații reciproce 
ale părților;
(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;
(c) autoritățile contractante participante 
nu desfășoară pe piața deschisă mai mult 
de 10 %, în termeni de cifră de afaceri, 
din activitățile care sunt relevante în 
contextul acordului;
(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile contractante 
participante, altele decât cele care 
corespund rambursării costurilor efective 
ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;
(e) nu există participare privată la 
capitalul niciuneia dintre autoritățile 
contractante implicate.
(5) Absența participării private 
menționată la alineatele (1) - (4) se 
verifică în momentul atribuirii 
contractului sau al încheierii acordului.
Excluderile prevăzute la alineatele (1)-(4) 
nu se mai aplică din momentul în care 
există o participare privată, ca atare 
contractele în curs de desfășurare trebuie 
deschise concurenței prin intermediul 
procedurilor normale de achiziție.

(Textul articolului 11 parțial mutat la articolul 1 - a se vedea amendamentele la articolul 1 
alineatul (2) literele (a)-(d) (noi))

Justificare

Conținutul articolului 11 din propunerea Comisiei este important pentru domeniul de 



PE487.738v03-00 26/46 AD\910630RO.doc

RO

aplicare a directivei și, prin urmare, a fost mutat, cu modificări, la articolul 1. Articolul 11 
din propunerea Comisiei este eliminat în consecință.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 a
Contracte de servicii atribuite pe baza 

unui drept exclusiv
Prezenta directivă nu se aplică 
contractelor de achiziții publice pentru 
prestarea de servicii atribuite de o 
autoritate contractantă unei alte autorități 
contractante sau unei asocieri de 
autorități contractante pe baza unui drept 
exclusiv de care acestea se bucură în 
temeiul unei legi, al unei reglementări sau 
al unui act administrativ care a fost 
publicat și este compatibil cu tratatul.

Justificare

Se reia articolul 18 din Directiva 2004/18/CE în vigoare. Acest articol este important pentru 
activitățile de interes general, cum ar fi jocurile de noroc (loteriile autorizate de stat) și 
eliminarea deșeurilor. Acest articol permite autorităților să rezerve unele activități pentru 
întreprinderi specifice care se află în gestiunea lor. Curtea de Justiție a aplicat această 
dispoziție în cauza C-360/96.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ele pot prevedea totodată posibilitatea ca 
autoritățile contractante să utilizeze o 
procedură competitivă cu negociere sau un 
dialog competitiv în cazurile următoare:

Statele membre prevăd posibilitatea ca 
autoritățile contractante să aplice o 
procedură competitivă cu negociere sau un 
dialog competitiv în cazurile următoare, 
după cum se prevede în prezenta 
directivă:
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Justificare

În anumite cazuri, o procedură competitivă cu negocieri reprezintă singurul mod posibil de 
atribuire a contractelor complexe. Prin urmare, în asemenea cazuri, autoritățile contractante 
ar trebui să aibă posibilitatea de a opta pentru acest tip de procedură.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide să nu 
transpună în legislația lor națională 
procedura competitivă cu negociere, 
procedura dialogului competitiv și 
procedura parteneriatului pentru inovare.

eliminat

Justificare

În anumite cazuri, o procedură competitivă cu negocieri reprezintă singurul mod posibil de 
atribuire a contractelor complexe. Prin urmare, în asemenea cazuri, autoritățile contractante 
ar trebui să aibă posibilitatea de a opta pentru acest tip de procedură.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34a
Site-ul internet central pentru 

participarea pe cale electronică la 
procedurile de atribuire a contractelor

Din motive de transparență, autoritățile 
publice pot publica informații despre 
activitățile realizate etc. pe un site 
european central, creat în acest scop, 
precizând sumele aferente, cantitățile și 
altele asemenea, astfel încât autoritățile 
publice să poată compara sumele plătite 
pentru lucrări comparabile etc. și să poată 
utiliza aceste informații drept bază pentru 
invitațiile lor de participare la proceduri 
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de ofertare, acest lucru putând conduce la 
o reducere a costurilor și la o evidențiere 
a discrepanțelor majore dintre prețurile 
contractelor.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Specificațiile tehnice definite la punctul 
1 din anexa VIII sunt stabilite în 
documentele achiziției. Ele definesc 
caracteristicile pe care trebuie să le 
întrunească lucrările, serviciile sau 
bunurile.

(1) Specificațiile tehnice definite la punctul 
1 din anexa VIII sunt stabilite în 
documentele achiziției. Ele definesc 
caracteristicile pe care trebuie să le 
întrunească lucrările, serviciile sau bunurile
pentru a îndeplini obiectivele de utilizare, 
de durabilitate și de bunăstare a 
animalelor ale autorității contractante.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 41 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Etichete Etichete și certificate bazate pe un 
standard verificat de o parte terță

Justificare

Utilizarea etichetelor ar trebui eliminată pentru a se introduce utilizarea standardelor. 
Standardele sunt utile, deoarece sunt bine înțelese de ofertanții din domeniul respectiv și vor 
scuti autoritățile contractante de un efort de „reinventare a roții”. Atunci când pune accentul 
pe aplicarea standardelor, directiva înlesnește stabilirea de către autoritățile contractante a 
unor cerințe de mediu și sociale.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile contractante 
stabilesc caracteristici de mediu, sociale 
sau de altă natură ale lucrărilor, serviciilor 
sau bunurilor în termeni de performanțe 
sau de cerințe funcționale, așa cum se 
menționează la articolul 40 alineatul (3) 
litera (a), ele pot solicita ca aceste lucrări, 
servicii sau bunuri să poarte o etichetă 
specifică, dacă toate condițiile de mai jos 
sunt îndeplinite:

(1) În cazul în care autoritățile contractante 
stabilesc caracteristici de mediu, sociale 
sau de altă natură ale lucrărilor, serviciilor 
sau bunurilor în termeni de performanțe 
sau de cerințe funcționale, așa cum se 
menționează la articolul 40 alineatul (3) 
litera (a), ele pot solicita ca aceste lucrări, 
servicii sau bunuri să poarte o etichetă 
specifică și/sau un certificat bazat pe un 
standard verificat de o parte terță, dacă 
toate condițiile de mai jos sunt îndeplinite:

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele etichetei se referă numai la 
caracteristici care sunt legate de obiectul 
contractului și sunt adecvate pentru a defini 
caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor care fac obiectul contractului;

(a) cerințele etichetei și/sau ale 
certificatului bazat pe un standard 
verificat de o parte terță se referă la 
caracteristici care sunt legate de obiectul 
contractului și sunt adecvate pentru a defini 
caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor care fac obiectul contractului;

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele etichetei sunt elaborate pe 
baza unor informații științifice sau pe baza 
altor criterii nediscriminatorii și 
verificabile în mod obiectiv;

(b) cerințele etichetei și / sau ale 
certificatului bazat pe un standard 
verificat de o parte terță sunt elaborate pe 
baza unor informații științifice sau pe baza 
altor criterii și date nediscriminatorii și 
verificabile în mod obiectiv;

Amendamentul 36
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Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) normele care reglementează selecția 
sunt proporționale cu natura 
contractului;

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) etichetele și/sau certificatele bazate pe 
un standard verificat de o parte terță sunt 
create printr-o procedură deschisă și 
transparentă, în cadrul căreia pot participa 
toate părțile interesate, inclusiv organisme 
guvernamentale, consumatori, producători, 
distribuitori și organizații de mediu;

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) etichetele sunt accesibile tuturor 
părților interesate;

(d) etichetele și / sau certificatele bazate 
pe un standard verificat de o parte terță
sunt accesibile tuturor părților interesate;

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criteriile etichetei sunt stabilite de o 
terță parte independentă de operatorul 

(e) criteriile etichetei și / sau ale 
certificatului bazat pe un standard 
verificat de o parte terță sunt stabilite de o 
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economic care solicită acordarea etichetei. terță parte independentă de operatorul 
economic care solicită acordarea etichetei.
Partea terță poate fi un organism sau o 
organizație națională sau guvernamentală 
specifică.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o etichetă îndeplinește 
condițiile prevăzute la alineatul (1) literele 
(b), (c), (d) și (e), dar stabilește și cerințe 
care nu au legătură cu obiectul 
contractului, autoritățile contractante pot 
defini specificațiile tehnice prin referire la 
specificațiile detaliate ale etichetei 
respective, sau, dacă este necesar, la părțile 
acestora care sunt legate de obiectul 
contractului și sunt adecvate pentru a defini 
caracteristicile obiectului respectiv.

(2) În cazul în care un standard verificat 
de o parte terță nu corespunde definiției 
de la punctul 6 din anexa VIII, deoarece 
criteriile pe care se bazează stabilesc
cerințe care nu au legătură cu obiectul 
contractului, autoritățile contractante pot 
defini specificațiile tehnice prin referire la 
specificațiile detaliate ale standardului 
respectiv, sau, dacă este necesar, la părțile 
acestora care sunt legate de obiectul 
contractului și sunt adecvate pentru a defini 
caracteristicile obiectului respectiv.

Justificare

Scopul acestui amendament este de a scoate în evidență aplicarea, în achizițiile publice, a 
standardelor unei părți terțe. Atunci când recurg la standarde verificate de o parte terță, 
autoritățile contractante și ofertanții au la dispoziție un instrument clar, eligibil și util. Faptul 
că un produs sau un serviciu corespunde standardelor verificate de o parte terță reprezintă 
dovada îndeplinirii criteriilor stabilite de autoritatea contractantă.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În specificațiile sale tehnice, autoritatea 
contractantă poate preciza că lucrările, 
bunurile sau serviciile care îndeplinesc un 
astfel de standard satisfac specificațiile 
tehnice. Autoritățile contractante acceptă 
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și toate celelalte standarde echivalente 
care îndeplinesc specificațiile stabilite de 
acestea. În cazul în care conformitatea 
lucrărilor, bunurilor sau a serviciilor cu 
standardul respectiv nu a fost verificată 
de o parte terță, autoritățile contractante 
acceptă și un dosar tehnic din partea 
producătorului sau alte dovezi 
corespunzătoare, cum ar fi certificate și 
declarații.

Justificare

Utilizarea etichetelor ar trebui eliminată pentru a se introduce utilizarea standardelor. 
Standardele sunt utile, deoarece sunt bine înțelese de ofertanții din domeniul respectiv și vor 
scuti autoritățile contractante de un efort de „reinventare a roții”. Atunci când pune accentul 
pe aplicarea standardelor, directiva înlesnește stabilirea de către autoritățile contractante a 
unor cerințe de mediu și sociale.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Orice candidat sau ofertant care se află 
în una dintre situațiile menționate la
alineatele (1), (2) și (3) poate furniza
autorității contractante dovezi care să-i 
demonstreze fiabilitatea, în ciuda existenței 
motivului de excludere relevant.

(4) Dacă un candidat sau ofertant care se 
află în una dintre situațiile menționate la
alineatele (1), (2) și (3) furnizează
autorității contractante dovezi care să-i 
demonstreze fiabilitatea, în ciuda existenței 
motivului de excludere relevant, 
autoritatea contractantă poate reanaliza 
excluderea ofertei.

Justificare

Pentru a asigura respectarea în mod clar și neechivoc a actelor cu putere de lege și altor 
dispoziții cu caracter obligatoriu de la nivelul Uniunii sau de la nivel național și regional de 
către toți ofertanții și pentru ca autoritățile contractante să dispună de un drept clar de a 
exclude ofertanții care nu respectă aceste dispoziții.
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Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) respectarea standardelor de sănătate 
și de siguranță, a legislației sociale, a 
legislației muncii și de mediu de la nivelul 
UE și de la nivel național, precum și a 
standardelor stabilite prin contracte 
colective de muncă.

Justificare

Utilizarea etichetelor ar trebui eliminată pentru a se introduce utilizarea standardelor. 
Standardele sunt utile, deoarece sunt bine înțelese de ofertanții din domeniul respectiv și vor 
scuti autoritățile contractante de un efort de „reinventare a roții”. Atunci când pune accentul 
pe aplicarea standardelor, directiva înlesnește stabilirea de către autoritățile contractante a 
unor cerințe de mediu și sociale.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În ceea ce privește capacitatea tehnică 
și profesională, autoritățile contractante pot 
impune ca operatorii economici să posede 
experiența și resursele umane și tehnice 
necesare pentru a executa contractul la un 
standard de calitate corespunzător.
Autoritățile contractante pot concluziona 
că operatorii economici nu vor executa 
contractul la un standard de calitate 
corespunzător în cazul în care constată că 
aceștia se află într-o situație de conflict de 
interese care ar putea afecta executarea 
contractului.

(4) În ceea ce privește capacitatea tehnică 
și profesională, autoritățile contractante pot 
impune ca operatorii economici să posede
sau să fi întreprins măsuri pentru a avea 
acces la experiența și resursele umane și 
tehnice necesare sau pentru a le 
achiziționa în vederea garantării 
executării contractului la un standard de 
calitate corespunzător și, dacă autoritatea 
contractantă solicită acest lucru, cu 
respectarea unei eventuale prevederi de 
executare a contractului prevăzute în 
conformitate cu articolul 70. Autoritățile 
contractante pot concluziona că operatorii 
economici nu vor asigura nivelul de 
performanță cerut în cazul în care constată 
că aceștia se află într-o situație de conflict 
de interese care ar putea afecta executarea 
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contractului.

Justificare

Utilizarea etichetelor ar trebui eliminată pentru a se introduce utilizarea standardelor. 
Standardele sunt utile, deoarece sunt bine înțelese de ofertanții din domeniul respectiv și vor 
scuti autoritățile contractante de un efort de „reinventare a roții”. Atunci când pune accentul 
pe aplicarea standardelor, directiva înlesnește stabilirea de către autoritățile contractante a 
unor cerințe de mediu și sociale.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile de la alineatele (1), (2), (3), 
(4) și (5) se aplică procedurilor de 
subcontractare și agenților economici 
subcontractați.

Justificare

Se urmărește scopul de a extinde posibilitățile pe care le au la dispoziție autoritățile 
contractante de a lua în considerare subcontractarea.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale creează arhive de 
certificate online securizate, în care 
întreprinderile pot depune toate 
documentele pertinente o dată la doi ani. 
Documentele în cauză sunt accesibile 
tuturor autorităților contractante de la 
toate nivelurile prin intermediul unui 
număr de identificare personal.

Amendamentul 47
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Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca regulă generală, dovada situației 
economice și financiare a operatorului 
economic poate fi furnizată prin una sau 
mai multe dintre referințele enumerate în 
anexa XIV partea 1.

(2) Ca regulă generală, dovada situației 
economice și financiare a operatorului 
economic, precum și dovada conformității 
cu normele și standardele din domeniile 
sănătății, siguranței, muncii și din 
domeniul social, prevăzute de legislația 
Uniunii, de legislația statelor membre și 
de contractele colective de muncă 
aplicabile în locul în care sunt executate 
lucrările, serviciile sau sunt furnizate 
bunurile, pot fi furnizate prin una sau mai 
multe dintre referințele enumerate în anexa 
XIV.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 61 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standarde de asigurare a calității și
standarde de management de mediu

Standarde de asigurare a calității, standarde 
de management de mediu și referitoare la 
bunăstarea animalelor

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, în conformitate cu 
articolul 88, toate informațiile referitoare la 
documentele prezentate ca dovadă a
respectării standardelor de calitate și de 
mediu menționate la alineatele (1) și (2) ale 
prezentului articol.

(3) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, în conformitate cu 
articolul 88, toate informațiile referitoare la 
documentele prezentate ca dovadă a 
respectării standardelor de calitate, de 
mediu și referitoare la bunăstarea 
animalelor menționate la alineatele (1) și
(2) ale prezentului articol.
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Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere actelor cu putere 
de lege și actelor administrative de drept 
intern privind remunerarea anumitor 
servicii, criteriul pe baza căruia autoritățile 
contractante atribuie contractele de 
achiziții publice este unul dintre 
următoarele:

(1) Fără a aduce atingere actelor cu putere 
de lege și actelor administrative de drept 
intern privind remunerarea anumitor 
servicii, criteriul pe baza căruia autoritățile 
contractante atribuie contractele de 
achiziții publice este oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere 
economic.

(a) oferta cea mai avantajoasă din punct 
de vedere economic;
(b) costul cel mai scăzut. 
Costurile pot fi evaluate, la alegerea 
autorității contractante, numai pe baza 
prețului sau aplicând o abordare bazată 
pe eficacitatea costurilor, de exemplu o 
abordare pe baza costului ciclului de 
viață, în condițiile stabilite la articolul 67.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic menționată la alineatul
(1) litera (a) din perspectiva autorității 
contractante trebuie identificată pe baza 
unor criterii legate de obiectul contractului 
de achiziție publică în cauză. Aceste criterii 
trebuie să includă, în plus față de prețul sau 
costurile menționate la alineatul (1) litera
(b), alte criterii legate de obiectul 
contractului de achiziție publică în cauză, 
cum ar fi:

(2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic menționată la alineatul
(1) litera (a) din perspectiva autorității 
contractante trebuie identificată pe baza 
unor criterii legate de obiectul contractului 
de achiziție publică în cauză. Aceste criterii 
trebuie să includă, în plus față de prețul sau 
costurile menționate la alineatul (1) litera
(b), alte criterii legate de obiectul 
contractului de achiziție publică în cauză.
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(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;
(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, pot fi luate în 
considerare organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, cu consecința 
că, după atribuirea contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu 
aprobarea autorității contractante, care 
trebuie să verifice dacă înlocuirile asigură 
o organizare și o calitate echivalente;
(c) serviciile post-vânzare și asistența 
tehnică, data livrării și termenul de livrare 
sau de execuție;
(d) procesul specific de producție sau 
furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau din oricare altă 
etapă a ciclului de viață menționată la 
articolul 2 punctul (22), în măsura în care 
criteriile respective sunt specificate în 
conformitate cu alineatul (4) și se referă 
la factori direct implicați în aceste procese 
și caracterizează procesul specific de 
producție sau de furnizare a lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor solicitate.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Criteriile menționate la alineatul (2) 
pot include

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, caracteristicile estetice și 
funcționale, accesibilitatea, design 
universal;
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(b) caracteristicile inovative, printre care 
tehnologie de ultimă oră;

(c) criteriile ecologice și de 
sustenabilitate, precum estimările de cost 
pe durata ciclului de viață așa cum se 
prevede la articolul 67 și criterii de 
achiziții publice ecologice;

(d) criteriile referitoare la procesele de 
producție sustenabile din punct de vedere 
social, care pot include și angajarea de 
persoane dezavantajate și a membrilor 
unor grupuri vulnerabile;

(e) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, pot fi luate în 
considerare organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, precum și 
capacitățile, abilitățile și conduita 
profesională a eventualilor 
subcontractanți, cu consecința că, după 
atribuirea contractului, aceste persoane 
pot fi înlocuite și implicarea altor 
subcontractanți poate fi permisă doar cu 
aprobarea autorității contractante, care 
trebuie să verifice dacă înlocuirile sau 
noii subcontractanți asigură o organizare 
și o calitate echivalente;

(f) serviciile post-vânzare și asistența 
tehnică, data livrării și termenul de livrare 
sau de execuție;

(g) procesul specific de producție sau 
furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau din oricare altă 
etapă a ciclului de viață menționată la 
articolul 2 punctul (22), în măsura în care 
criteriile respective sunt specificate în 
conformitate cu alineatul (4) și se referă 
la factori direct implicați în aceste procese 
și caracterizează procesul specific de 
producție sau de furnizare a lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor solicitate.
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Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot impune ca 
atribuirea anumitor tipuri de contracte să 
se bazeze pe cea mai avantajoasă ofertă 
din punct de vedere economic, așa cum se 
prevede la alineatul (1) litera (a) și la 
alineatul (2).

eliminat

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (a), autoritatea contractantă 
precizează în anunțul de participare, în 
invitația pentru confirmarea interesului, în 
documentele achiziției sau, în cazul 
dialogului competitiv, în documentul 
descriptiv, ponderea relativă pe care o 
acordă fiecărui criteriu ales pentru 
determinarea ofertei celei mai avantajoase 
din punct de vedere economic.

(5) Autoritatea contractantă precizează în 
anunțul de participare, în invitația pentru 
confirmarea interesului, în documentele 
achiziției sau, în cazul dialogului 
competitiv, în documentul descriptiv, 
ponderea relativă pe care o acordă fiecărui 
criteriu ales pentru determinarea ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fi fost elaborată pe baza unor
informații științifice sau pe baza altor
criterii nediscriminatorii și verificabile în 
mod obiectiv;

(a) să fi fost elaborată în urma unei 
consultări strânse cu părțile interesate, să 
se bazeze pe informații științifice sau pe
alte criterii nediscriminatorii și verificabile 
în mod obiectiv;
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Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) să fi fost testată și verificată împreună 
cu furnizorii și să fi fost elaborată în 
vederea aplicării repetate sau continue;

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să fie formulată astfel încât 
autoritățile de supraveghere a pieței să 
poată verifica conformitatea produsului 
cu costurile declarate pe ciclul de viață.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În toate cazurile în care se adoptă, ca 
parte a unui act legislativ al Uniunii, 
inclusiv prin acte delegate în temeiul 
legislației sectoriale specifice, o 
metodologie comună pentru calcularea 
costurilor pe ciclu de viață, aceasta trebuie 
aplicată atunci când costul pe ciclu de 
viață este inclus în criteriile de atribuire 
menționate la articolul 66 alineatul (1).

(3) În toate cazurile în care se adoptă, ca 
parte a unui act legislativ al Uniunii, 
inclusiv prin acte delegate în temeiul 
legislației sectoriale specifice, o 
metodologie comună pentru calcularea 
costurilor pe ciclu de viață, astfel de acte 
legislative se adoptă în strânsă consultare
cu părțile interesate. Această metodologie 
comună se aplică atunci când costul pe 
ciclu de viață este inclus în criteriile de 
atribuire menționate la articolul 66 
alineatul (1).
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Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante trebuie să 
respingă oferta atunci când constată că 
aceasta este anormal de scăzută deoarece 
nu respectă obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Autoritățile contractante trebuie să 
respingă oferta atunci când constată că 
aceasta este anormal de scăzută deoarece 
nu respectă obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii sau de legislația, 
reglementările și de alte dispoziții 
obligatorii de la nivel național în 
domeniul social, al muncii, al mediului sau
al sănătății sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Justificare

Autoritățile contractante ar trebui să aibă dreptul de a refuza atribuirea unui contract unui 
ofertant care nu respectă dispozițiile legislative și normative. Referirea la reglementări din 
acest articol nu ar trebui să se limiteze la legislația Uniunii din anumite domenii de 
reglementare. Domeniul de aplicare al articolului ar trebui extins, astfel încât să includă 
legislația națională și sistemele naționale de reglementare a pieței forței de muncă.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 70 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea contractantă poate indica sau 
poate fi obligată de un stat membru să 
indice în caietul de sarcini organismul 
sau organismele de la care candidații sau 
ofertanții pot obține informații pertinente 
privind obligațiile referitoare la impozite, 
protecția mediului, dispozițiile de protecție 
a muncii și condițiile de muncă aplicate în 
mod normal în locul în care urmează să 
fie realizate lucrările sau să fie prestate 
serviciile și care se vor aplica lucrărilor 
efectuate în locul respectiv sau serviciilor 
prestate în decursul perioadei de 
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executare a contractului.

Justificare

Acest amendament preia, cu unele modificări, articolul 27 alineatul (1) din Directiva 
2004/18/CE în vigoare.  Acest articol nu ar trebui eliminat, dată fiind importanța sa pentru 
încurajarea ofertanților din alte țări de a participa la achiziții publice și pentru stimularea 
comerțului transfrontalier.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 70 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea contractantă care furnizează 
informațiile prevăzute la alineatul (1) 
solicită ofertanților sau candidaților la 
procedura de atribuire a contractelor de 
achiziții publice să menționeze că, la 
elaborarea ofertei, au ținut seama de 
obligațiile referitoare la dispozițiile 
privind protecția muncii și a mediului și 
condițiile de muncă aplicate în mod 
normal în locul în care urmează să fie 
realizate lucrările sau serviciile.

Justificare

Acest amendament preia, cu unele modificări, articolul 27 alineatul (2) din Directiva 
2004/18/CE în vigoare. Acest articol nu ar trebui eliminat, dată fiind importanța sa pentru 
încurajarea ofertanților din alte țări de a participa la achiziții publice și pentru stimularea 
comerțului transfrontalier.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal. Un sistem de răspundere 
individuală și în solidar stabilește 
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răspunderea comună a întregului lanț de 
subcontractare în ceea ce privește 
respectarea drepturilor fundamentale și a 
normelor în materie de mediu, sănătate și 
siguranță, precum și a normelor sociale și 
de muncă [conform definiției de la 
articolul 2 punctele (22a) (nou), 40, 54, 55 
și 56].

Justificare

Se urmărește scopul de a extinde posibilitățile pe care le au la dispoziție autoritățile 
contractante de a lua în considerare subcontractarea.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil de 
supravegherea și coordonarea activităților 
de implementare (denumit în continuare
„organismul de supraveghere”). Statele 
membre informează Comisia în legătură cu 
desemnarea acestor organisme.

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil de 
supravegherea și coordonarea activităților 
de implementare (denumit în continuare
„organismul de supraveghere”), în cazul în 
care nu există un astfel de organism 
independent. Statele membre informează 
Comisia în legătură cu desemnarea acestor 
organisme.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Anexa VIII – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „Standard verificat de o parte terță” 
înseamnă o specificație stabilită în 
legătură cu caracteristicile de mediu, 
sociale sau de altă natură ale unei lucrări, 
ale unui serviciu sau ale unor bunuri 
(inclusiv caracteristici ale ciclului de viață 
și ale procesului de producție sustenabil 
din punct de vedere social) care este 
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accesibilă tuturor părților interesate și 
impune verificarea conformității de către 
o parte terță independentă de ofertanți, iar 
criteriile care stau la baza specificației:
(a) vizează numai caracteristicile legate de 
obiectul contractului;
(b) sunt elaborate pe baza unor informații 
științifice sau pe baza altor criterii 
nediscriminatorii și verificabile în mod 
obiectiv;
(c) sunt stabilite printr-o procedură 
deschisă și transparentă, în cadrul căreia 
pot participa toate părțile interesate, 
inclusiv organisme guvernamentale, 
sindicate, consumatori, producători, 
distribuitori și organizații de mediu;
(d) sunt stabilite de o parte terță 
independentă de agentul economic care 
solicită verificarea conformității.

Justificare

Modificare operată ca urmare a modificării dispozițiilor referitoare la standarde.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Anexa XI – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Convenția nr. 94 referitoare la Clauzele 
privind condițiile de muncă (contractele 
publice)

Justificare

Asigurarea unor standarde minime de sănătate, de siguranță și de bunăstare pentru lucrătorii 
angajați de contractanți.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Anexa XVI – rândul 2 – coloana 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Servicii de sănătate și servicii de asistență 
socială

Servicii de sănătate și servicii de asistență 
socială, inclusiv servicii de ambulanță
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