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Amendamentul 469
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) toate activitățile acelei persoane 
juridice sunt efectuate pentru autoritatea 
contractantă care o controlează sau pentru 
alte persoane juridice controlate de 
respectiva autoritate contractantă;

Or. en

Justificare

În vederea protejării concurenței, această excepție ar trebui limitată la minimum. Prin 
urmare, ar trebui să se prevadă că toate activitățile, însemnând 100 % din activitățile 
persoanei juridice, ar trebui efectuate pentru autoritatea contractantă care o controlează.

Amendamentul 470
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

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

Or. en

Justificare

Activitatea de bază a unei autorități publice creează concurență neloială atunci când aceasta 
desfășoară activitate direct sau indirect pe piață. Derogarea de la normele de concurență ar 
trebui limitată la contractele atribuite autorităților publice aflate în totalitate sub controlul 
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autorității contractante și nu ar trebui admisă nicio participare privată în cadrul acestor 
entități. Această directivă reprezintă o oportunitate de a clarifica și de a simplifica normele 
care garantează cea mai bună utilizare a resurselor publice.

Amendamentul 471
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) toate activitățile acelei persoane 
juridice sunt efectuate pentru autoritatea 
contractantă care o controlează sau pentru 
alte persoane juridice controlate de 
respectiva autoritate contractantă;

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei înseamnă că entității publice i se poate atribui direct un contract de 
către entitatea publică care o controlează și apoi poate intra pe piață cu o parte de 10 %. 
Acest 10 % ar putea, desigur, să însemne milioane de euro, ceea ce ar denatura în mod 
semnificativ concurența în multe domenii de activitate. Nu există condiții de concurență 
echitabile dacă o entitate publică poate să vândă servicii și produse pe aceeași piață 
concurențială cu entitățile private.

Amendamentul 472
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) cel puțin 50 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea contractantă care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de respectiva autoritate contractantă;

Or. nl
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Amendamentul 473
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate în numele 
autorității contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de respectiva autoritate contractantă;

Or. fr

Amendamentul 474
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(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. 
Pentru instalațiile de incinerare a 
deșeurilor, această limită se stabilește la 
50 %.

Or. da

Amendamentul 475
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată

Or. en

Justificare

Activitatea de bază a unei autorități publice creează concurență neloială atunci când aceasta 
desfășoară activitate direct sau indirect pe piață. Derogarea de la normele de concurență ar 
trebui limitată la contractele atribuite autorităților publice aflate în totalitate sub controlul 
autorității contractante și nu ar trebui admisă nicio participare privată în cadrul acestor 
entități. Această directivă reprezintă o oportunitate de a clarifica și de a simplifica normele 
care garantează cea mai bună utilizare a resurselor publice.

Amendamentul 476
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – 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 excepția 
formelor de participare privată aplicate în 
mod legal.

Or. en

Justificare

Trebuie să se facă o distincție clară între cooperarea public-public și parteneriatele public-
privat. Cu toate acestea, în unele state membre, participarea privată ar putea fi o obligație 
impusă prin lege.

Amendamentul 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) nu există decât participare privată
pasivă, adică participare care nu permite 
nicio influență asupra activităților 
operaționale ale persoanei juridice 
controlate.

Or. de

Justificare

Această excludere ar trebui să se aplice doar participării private „active” la capitalul 
persoanei juridice controlate care poate influența deciziile operaționale. Acest amendament 
va permite participarea simplă la capitalul persoanei juridice, precum capitalul tacit, fără a 
afecta excepția pentru structurile in-house. Trebuie lăsată o deschidere pentru participarea 
simplă la capital astfel încât consiliile locale să poată oferi servicii la un preț convenabil 
pentru cetățeni.

Amendamentul 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 11 – 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 excepția 
cazului în care aceasta este o cerință 
legală în statele membre relevante.

Or. de

Justificare

Participarea privată este o cerință legală în unele state membre, datorată evoluțiilor 
evenimentelor istorice și structurilor stabilite. Aceste forme de cooperare ar trebui să rămână 
posibile, însă orice alt tip de participare privată ar trebui exclus în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție.

Amendamentul 479
Wim van de Camp
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Propunere de directivă
Articolul 11 – 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 activă la 
capitalul persoanei juridice controlate.

Or. nl

Amendamentul 480
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) participarea privată la capitalul 
persoanei juridice controlate nu depășește 
50 % din acțiunile cu drept de vot ale 
acesteia.

Or. en

Justificare

Investitorii privați pot influența deciziile de conducere numai dacă dețin peste 50 % din 
acțiunile cu drept de vot ale persoanei juridice controlate. Scopul acestui amendament este de 
a permite investițiile pure de capital fără a afecta scutirea privind achizițiile in-house și 
cooperarea orizontală.

Amendamentul 481
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c - punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate;
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Or. es

Amendamentul 482
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c - punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea 
costurilor efective din contractele de 
achiziții publice încheiate cu autoritățile 
contractante.

Or. es

Amendamentul 483
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Litera (a) de la primul paragraf este suficient de clară, astfel încât repetiția nu este necesară.
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Amendamentul 484
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 485
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. fr

Justificare

Clarificare a articolului. A se vedea amendamentul la articolul 11 alineatul (1) litera (a).
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Amendamentul 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. de

Justificare

În vederea atingerii obiectivului declarat al simplificării legislative, explicațiile excesive 
dintr-un text juridic ar trebui evitate și, în schimb, ar trebui puse la dispoziție în linii 
directoare separate. Prin urmare, această secțiune ar trebui eliminată. O explicație care 
depășește limitele jurisprudenței relevante a Curții de Justiție este inadecvată în acest caz.

Amendamentul 487
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 488
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Activitatea de bază a unei autorități publice creează concurență neloială atunci când aceasta 
desfășoară activitate direct sau indirect pe piață. Derogarea de la normele de concurență ar 
trebui limitată la contractele atribuite autorităților publice aflate în totalitate sub controlul 
autorității contractante și nu ar trebui admisă nicio participare privată în cadrul acestor 
entități. Această directivă reprezintă o oportunitate de a clarifica și de a simplifica normele 
care garantează cea mai bună utilizare a resurselor publice.

Amendamentul 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

(Nu privește versiunea în limba română.)



AM\908711RO.doc 13/160 PE492.858v01-00

RO

deciziilor importante ale persoanei juridice 
controlate.

Or. de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 490
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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. Condițiile de mai sus se 
respectă în cazul în care o autoritate 
contractantă atribuie un contract de 
achiziții publice unei persoane juridice pe 
care o controlează în comun cu alte 
autorități contractante.

Or. de

Amendamentul 491
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 

eliminat
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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.

Or. en

Justificare

Extinderea excepției in-house ar trebui limitată la minimum. Această excepție in-house 
inversă este o extindere necorespunzătoare a hotărârii CEJ în cauza Teckal și, prin urmare, 
ar trebui eliminată.

Amendamentul 492
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Justificare

Activitatea de bază a unei autorități publice creează concurență neloială atunci când aceasta 
desfășoară activitate direct sau indirect pe piață. Derogarea de la normele de concurență ar 
trebui limitată la contractele atribuite autorităților publice aflate în totalitate sub controlul 
autorității contractante și nu ar trebui admisă nicio participare privată în cadrul acestor 
entități. Această directivă reprezintă o oportunitate de a clarifica și de a simplifica normele 
care garantează cea mai bună utilizare a resurselor publice.
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Amendamentul 493
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă atribuie un contract 
entității sau entităților 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, cu 
excepția formelor de participare privată 
aplicate în mod legal.

Or. en

Amendamentul 494
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă atribuie un contract 
entității sau entităților 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.

Or. nl

Amendamentul 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(Nu privește versiunea în limba română.) 

Or. de

Justificare

Privește doar versiunea în limba germană.

Amendamentul 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă atribuie un contract 
entității sau entităților care o controlează 
sau unei alte persoane juridice controlate 
de către aceeași autoritate contractantă, cu 
condiția să nu existe decât participare 
privată pasivă la capitalul persoanei 
juridice căreia îi este atribuit contractul de 
achiziție publică, adică participare care nu 
permite nicio influență asupra 
activităților operaționale ale persoanei 
juridice controlate.

Or. de
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Justificare

Trebuie prevăzute aici și cazurile în care contractele de achiziții publice sunt executate în 
comun de mai multe autorități contractante.

Amendamentul 497
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă atribuie un contract 
entității sau entităților 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.

Or. de

Amendamentul 498
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(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 
ca participarea privată la capitalul 
persoanei juridice căreia îi este atribuit 
contractul de achiziție publică să nu 
depășească 50 % din acțiunile cu drept de 
vot ale acesteia.
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Or. en

Justificare

Investitorii privați pot influența deciziile de conducere numai dacă dețin peste 50 % din 
acțiunile cu drept de vot ale persoanei juridice controlate. Scopul acestui amendament este de 
a permite investițiile pure de capital fără a afecta scutirea privind achizițiile in-house și 
cooperarea orizontală.

Amendamentul 499
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

eliminat

(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 
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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.

Or. de

Amendamentul 500
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

eliminat

(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 
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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.

Or. en

Justificare

Activitatea de bază a unei autorități publice creează concurență neloială atunci când aceasta 
desfășoară activitate direct sau indirect pe piață. Derogarea de la normele de concurență ar 
trebui limitată la contractele atribuite autorităților publice aflate în totalitate sub controlul 
autorității contractante și nu ar trebui admisă nicio participare privată în cadrul acestor 
entități. Această directivă reprezintă o oportunitate de a clarifica și de a simplifica normele 
care garantează cea mai bună utilizare a resurselor publice.

Amendamentul 501
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

(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, 
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:

Or. en

Amendamentul 502
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

(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, 
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:

Or. nl

Amendamentul 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O autoritate contractantă care nu (3) O autoritate contractantă care nu 
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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:

exercită asupra unei persoane juridice un 
control în sensul alineatului (1) poate să 
atribuie un contract de achiziție publică, 
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:

Or. de

Justificare

Formularea sugerează că autoritățile contractante pot decide dacă să aplice sau să nu aplice 
directiva. Trebuie clarificat faptul că acele cazuri descrise nu intră în domeniul de aplicare al 
directivei.

Amendamentul 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritățile contractante exercită în 
comun asupra persoanei juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii;

(a) scopul persoanei juridice este 
realizarea unei sarcini de serviciu public 
atribuite tuturor autorităților publice;

Or. de

Justificare

În rezoluțiile sale din 10 mai 2010 și 5 octombrie 2011, Parlamentul a adoptat punctul de 
vedere conform căruia cooperarea public-public nu ar trebui să facă obiectul normelor 
privind achizițiile publice cu condiția ca, inter alia, scopul parteneriatului să fie realizarea 
unei sarcini de serviciu public atribuite tuturor autorităților publice în cauză.

Amendamentul 505
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritățile contractante exercită în 
comun asupra persoanei juridice un control 
similar celui pe care îl exercită asupra 
propriilor servicii;

(a) autoritățile contractante exercită în 
comun asupra persoanei juridice un control 
echivalent celui pe care îl exercită asupra 
propriilor servicii, adică exercită o 
influență decisivă atât asupra obiectivelor 
strategice, cât și asupra deciziilor 
importante ale persoanei juridice 
controlate. În scopul stabilirii existenței 
unui astfel de control, se poate ține 
seama, de asemenea, de elemente precum 
nivelul de reprezentare în cadrul 
organismelor administrative, de 
conducere sau de supraveghere, 
precizările referitoare la acest fapt din 
actul constitutiv sau dispozițiile privind 
proprietatea;

Or. fr

Justificare

Clarificare a criteriilor utilizate pentru a defini activitățile „in-house” în comun și care 
justifică excluderea acestor contracte din domeniul de aplicare a directivei. Termenul 
„control echivalent” este extras din jurisprudența CJUE și consolidează criteriul privind 
controlul exercitat de autoritatea contractantă asupra entității controlate. Noțiunea de 
control echivalent este clarificată, de asemenea, prin preluarea unor elemente din 
Regulamentul nr. 1370/2007 (transportul public de călători) în vederea identificării cazurilor 
în care acesta este exercitat.

Amendamentul 506
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminată
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Or. fr

Amendamentul 507
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) cel puțin 80 % din activitățile acelei 
persoane juridice, care fac obiectul 
contractului, sunt efectuate pentru 
autoritățile contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de aceleași autorități contractante;

Or. en

Amendamentul 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) cel puțin 80 % din activitățile acelei 
persoane juridice, care fac obiectul 
contractului, sunt efectuate pentru 
autoritățile contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de aceleași autorități contractante;

Or. de

Justificare

Reunirea activităților din sectoare diferite în cadrul unei structuri comune de holding oferă 
sinergii importante pentru întreprinderile municipale, iar acestea nu ar trebui să fie 
subminate de legislația privind achizițiile publice. Cifra de afaceri considerată relevantă 
pentru aplicarea criteriului privind caracterul esențial ar trebui, prin urmare, să fie limitată 
la activitățile care fac obiectul contractului.
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Amendamentul 509
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) cel puțin 85 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritățile contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de aceleași autorități contractante;

Or. de

Amendamentul 510
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) majoritatea activităților acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritățile contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de aceleași autorități contractante;

Or. nl

Amendamentul 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 

(b) persoana juridică efectuează în mod 
esențial activități pentru autoritățile 
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autoritățile contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de aceleași autorități contractante;

contractante care o controlează sau pentru 
alte persoane juridice controlate de aceleași 
autorități contractante. Se presupune că 
persoana juridică efectuează în mod 
esențial activități pentru autoritățile 
contractante care o controlează sau 
pentru alte persoane juridice controlate de 
aceleași autorități contractante, dacă 
efectuează cel puțin 90 % din activitățile 
sale care fac obiectul contractului pentru 
acea persoană juridică sau pentru acele 
persoane juridice;

Or. de

Justificare

Propunerea combină jurisprudența Curții de Justiție în cauza C-107/98 cu o clauză de 
siguranță (safe-harbour) care stabilește o prezumție relativă privind activitatea in-house.

Amendamentul 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) cel puțin 80 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritățile contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de aceleași autorități contractante;

Or. en

Amendamentul 513
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) cel puțin 90 % din cifra de afaceri 
totală medie a acelei persoane juridice este 
generată prin activități efectuate pentru 
autoritățile contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de aceleași autorități contractante;

Or. fr

Justificare

Clarificare a criteriilor utilizate pentru a defini activitățile „in-house” în comun și care 
justifică excluderea acestor contracte din domeniul de aplicare a directivei. Expresia „90 % 
din activitățile”clarifică unul dintre termenii utilizați în jurisprudență („cea mai mare parte a 
activităților”) însă nu și pe celălalt, de unde propunerea de a include expresia „90 % din 
cifra de afaceri”.

Amendamentul 514
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) cel puțin 80 % din activitățile acelei 
persoane juridice, care fac obiectul 
contractului, sunt efectuate pentru 
autoritățile contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de aceleași autorități contractante;

Or. de

Amendamentul 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) cea mai mare parte a activităților 
acelei persoanei juridice sunt efectuate 
pentru autoritățile contractante care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceleași autorități 
contractante;

Or. en

Justificare

Această formulare reflectă hotărârile Curții de Justiție a UE.

Amendamentul 516
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) toate activitățile acelei persoane 
juridice sunt efectuate pentru autoritățile 
contractante care o controlează sau pentru 
alte persoane juridice controlate de aceleași 
autorități contractante;

Or. en

Justificare

În vederea protejării concurenței, această excepție ar trebui limitată la minimum. Prin 
urmare, ar trebui să se prevadă că toate activitățile, însemnând 100 % din activitățile 
persoanei juridice, ar trebui efectuate pentru autoritatea contractantă care o controlează.

Amendamentul 517
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) toate activitățile acelei persoane 
juridice sunt efectuate pentru autoritățile 
contractante care o controlează sau pentru 
alte persoane juridice controlate de aceleași 
autorități contractante;

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei înseamnă că entității publice i se poate atribui direct un contract de 
către entitatea publică care o controlează și apoi poate intra pe piață cu o parte de 10 %. 
Acest 10 % ar putea, desigur, să însemne milioane de euro, ceea ce ar denatura în mod 
semnificativ concurența în multe domenii de activitate. Nu există condiții de concurență 
echitabile dacă o entitate publică poate să vândă servicii și produse pe aceeași piață 
concurențială cu entitățile private.

Amendamentul 518
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) cel puțin 50 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritățile contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de aceleași autorități contractante;

Or. nl

Amendamentul 519
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate în numele 
autorităților contractante care o 
controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de aceleași autorități 
contractante;

Or. fr

Amendamentul 520
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – 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 excepția 
formelor de participare privată aplicate în 
mod legal.

Or. en

Amendamentul 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) nu există decât participare privată
pasivă, adică participare care nu permite 
nicio influență asupra activităților 
operaționale ale persoanei juridice 
controlate.

Or. de
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Justificare

Cooperarea îndelungată dintre autoritățile contractante și operatorii privați nu ar trebui să 
fie subminată de legislația privind achizițiile publice.

Amendamentul 522
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 11 – 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 activă la 
capitalul persoanei juridice controlate.

Or. nl

Amendamentul 523
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 11 – 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 excepția 
cazului în care aceasta este o cerință 
legală în statele membre relevante.

Or. de

Justificare

Participarea privată este o cerință legală în unele state membre, datorată evoluțiilor 
evenimentelor istorice și structurilor stabilite. Aceste forme de cooperare ar trebui să rămână 
posibile, însă orice alt tip de participare privată ar trebui exclus în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție.

Amendamentul 524
Jürgen Creutzmann
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) participarea privată la capitalul 
persoanei juridice controlate nu depășește 
50 % din acțiunile cu drept de vot ale 
acesteia.

Or. en

Justificare

Investitorii privați pot influența deciziile de conducere numai dacă dețin peste 50 % din 
acțiunile cu drept de vot ale persoanei juridice controlate. Scopul acestui amendament este de 
a permite investițiile pure de capital fără a afecta scutirea privind achizițiile in-house și 
cooperarea orizontală.

Amendamentul 525
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(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;



AM\908711RO.doc 33/160 PE492.858v01-00

RO

(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea 
costurilor efective din contractele de 
achiziții publice încheiate cu autoritățile 
contractante.

Or. en

Justificare

Această interpretare extinsă a hotărârii CEJ este inutilă și nu îi asigură textului un caracter 
concis și precis.

Amendamentul 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(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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Or. de

Justificare

Amendament consecvent cu amendamentul la articolul 11 alineatul (3) litera (a) al acelorași 
autori.

Amendamentul 527
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(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.

Or. nl

Amendamentul 528
Peter Simon
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(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.

Or. de

Amendamentul 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organele de decizie ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților 
contractante participante;

(a) organele de decizie ale persoanei
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai autorităților contractante 
participante;

Or. de
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Amendamentul 530
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organele de decizie ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților 
contractante participante;

(a) organele de decizie ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților 
contractante participante, în timp ce un 
reprezentant poate reprezenta una sau 
mai multe autorități contractante
participante;

Or. en

Amendamentul 531
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate;

eliminată

Or. fr

Amendamentul 532
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 

eliminată
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autorităților publice care îi sunt afiliate;

Or. fr

Amendamentul 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate;

(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care sunt în conflict cu
cele ale autorităților publice care îi sunt 
afiliate;

Or. en

Amendamentul 534
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate;

(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care sunt contrare celor
ale autorităților publice care îi sunt afiliate;

Or. en

Justificare

De foarte multe ori se înființează sucursale pentru a urmări interese care le depășesc pe cele 
ale entității care controlează. Prin urmare, ar trebui să fie suficient dacă interesele nu sunt 
contradictorii.

Amendamentul 535
Sari Essayah
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea 
costurilor efective din contractele de 
achiziții publice încheiate cu autoritățile 
contractante.

eliminată

Or. en

Amendamentul 536
Françoise Castex

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea 
costurilor efective din contractele de 
achiziții publice încheiate cu autoritățile 
contractante.

eliminată

Or. fr

Amendamentul 537
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea costurilor 
efective din contractele de achiziții 
publice încheiate cu autoritățile 
contractante.

(d) persoana juridică controlată obține din 
contractele de achiziții publice încheiate 
cu autoritățile contractante doar
rambursarea costurilor efective și ceea ce 
este necesar pentru a investi în 
dezvoltarea de servicii de calitate 
suplimentare.
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Or. en

Amendamentul 538
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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:

(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 (7) 
al prezentei directive și, prin urmare, nu 
intră în domeniul de aplicare a prezentei 
directive, în cazul în care sunt îndeplinite 
următoarele condiții cumulative:

Or. en

Amendamentul 539
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminată

Or. de

Amendamentul 540
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(a) scopul parteneriatului este realizarea 
unei sarcini de serviciu public atribuite 
tuturor autorităților publice participante 
sau realizarea unei sarcini auxiliare 
pentru realizarea sarcinii de serviciu 
public atribuite tuturor autorităților 
publice;

Or. en

Amendamentul 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(a) scopul parteneriatului este realizarea 
unei sarcini de serviciu public în interes 
public atribuite autorităților publice sau 
desfășurarea de activități de achiziție 
auxiliare în sensul articolului 2 alineatul 
(17) care este necesară în vederea 
realizării sarcinii de serviciu public în 
interes public.
Se consideră că există, de asemenea, o 
punere în comun a sarcinilor dacă 
municipalitatea este doar obligată să facă 
plăți, cu condiția ca cooperarea să 
permită municipalității să își execute 
propriile obligații într-un mod mai 
economic sau mai eficient;

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei nu clarifică problema privind ceea ce trebuie să se înțeleagă prin 
„cooperare veritabilă”. Trebuie să se clarifice totuși că aceasta trebuie să implice o sarcină 
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de serviciu public atribuită autorităților contractante. Aceasta trebuie să acopere, de 
asemenea, sarcinile de achiziție auxiliare (IT, infrastructură etc.) care sunt necesare pentru a 
permite autorităților contractante să își execute sarcinile.

Amendamentul 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă 
între autoritățile contractante participante, 
care vizează desfășurarea în comun a 
sarcinilor lor de serviciu public;

Or. de

Amendamentul 543
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 544
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă 
între autoritățile contractante participante, 
care vizează desfășurarea sarcinilor lor de 
serviciu public în comun sau reciproc;

Or. de

Amendamentul 545
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă 
între autoritățile contractante participante 
acționând în calitate de autoritate 
competentă în vederea asigurării în 
comun a organizării aceleiași misiuni de 
serviciu public;

Or. en

Justificare

Clarificare a definiției cooperării orizontale.

Amendamentul 546
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată

Or. en
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Amendamentul 547
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată

Or. nl

Amendamentul 548
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată

Or. de

Amendamentul 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente de interes public; acestea 
includ servicii auxiliare subordonate care 
sunt necesare pentru realizarea serviciilor 
în interes public;

Or. de
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Justificare

Restricția privind serviciile în interes public în conformitate cu jurisprudența Curții în cauza 
C-480/06 ar trebui să acopere și serviciile auxiliare interne utilizate de o autoritate 
contractantă în vederea garantării eficienței serviciilor sale și a propriilor structuri 
administrative și în vederea organizării executării sarcinilor impuse prin lege și care nu sunt 
executate pentru părți terțe.

Amendamentul 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) sarcina este executată doar de
autoritățile publice în cauză fără 
implicarea de capital privat activ;

Or. de

Justificare

Interesul public reprezintă în mod natural elementul central al acordului. O trimitere la 
interzicerea capitalului privat activ este totuși mai specifică.

Amendamentul 551
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) acordul este guvernat de considerente 
legate de interesul public, iar serviciile și 
serviciile auxiliare necesare sunt conexe 
acestuia;

Or. de
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Amendamentul 552
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public și 
nu are nicio orientare spre piață;

Or. en

Justificare

Astfel de acorduri ar trebui excluse din domeniul de aplicare a directivei doar dacă nu au 
nicio orientare spre piață. Altfel, concurența ar fi restrânsă.

Amendamentul 553
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminată

Or. nl

Amendamentul 554
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritățile contractante participante eliminată
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nu desfășoară pe piața deschisă mai mult 
de 10 %, în termeni de cifră de afaceri, 
din activitățile care sunt relevante în 
contextul acordului;

Or. fr

Amendamentul 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminată

Or. en

Justificare

Multe astfel de entități create de organismele publice exploatează sucursale comerciale în 
vederea executării unei game de servicii, atât în favoarea autorităților locale și a entităților 
asociate, cât și în favoarea altor organizații, în cazul în care există o disfuncționalitate a 
pieței în ceea ce privește prestarea acestora.

Amendamentul 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminată
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Or. de

Justificare

Acest criteriu depășește condițiile prevăzute în jurisprudența Curții de Justiție în cauza 
„Stadtreinigung Hamburg” (C-480/06). Adoptarea criteriului privind caracterul esențial de 
10 % (90 %) stabilește o analogie inadmisibilă cu jurisprudența privind activitățile in-house 
pe care Curtea de Justiție nu a făcut-o. Formularea împrumutată din legislația privind 
ajutoarele de stat nu este adecvată în acest context.

Amendamentul 557
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminată

Or. de

Amendamentul 558
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(c) autoritățile publice participante nu 
desfășoară pe piața deschisă mai mult de 
20 %, în termeni de cifră de afaceri, din 
activitățile care fac obiectul contractului;

Or. en

Justificare

Clarificarea este necesară pentru a nu crea litigii juridice.
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Amendamentul 559
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(c) autoritățile contractante participante nu 
desfășoară pe piața deschisă mai mult de 
15 %, în termeni de cifră de afaceri, din 
activitățile care sunt relevante în contextul 
acordului;

Or. de

Amendamentul 560
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(c) autoritățile contractante participante nu 
desfășoară activități pe piața deschisă;

Or. en

Justificare

Amendament consecvent cu amendamentele la alineatele (1) și (3).

Amendamentul 561
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(c) autoritățile contractante participante nu 
obțin pe piața deschisă nicio cifră de 
afaceri din activitățile care sunt relevante 
în contextul acordului;

Or. en

Justificare

Propunerile înseamnă că entității publice i se poate atribui direct un contract de către o altă 
autoritate publică și apoi poate intra pe piață cu o parte de 10 %. Acest 10 % ar putea, 
desigur, să însemne milioane de euro, ceea ce ar denatura în mod semnificativ concurența în 
multe domenii de activitate. Nu există condiții de concurență echitabile dacă o entitate 
publică poate să vândă servicii și produse pe aceeași piață concurențială cu entitățile private.

Amendamentul 562
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile contractante 
participante, altele decât cele care 
corespund rambursării costurilor efective 
ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;

eliminată

Or. en

Amendamentul 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri eliminată
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financiare între autoritățile contractante 
participante, altele decât cele care 
corespund rambursării costurilor efective 
ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;

Or. de

Justificare

Acest criteriu depășește condițiile prevăzute în jurisprudența Curții de Justiție în cauza 
„Stadtreinigung Hamburg” (C-480/06). Cooperarea dintre municipalități nu se axează doar 
pe rambursarea costurilor. Interzicerea transferurilor financiare are puțin de a face cu 
practica reală și depășește jurisprudența relevantă a Curții de Justiție; prin urmare, ar trebui 
eliminată.

Amendamentul 564
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile contractante 
participante, altele decât cele care 
corespund rambursării costurilor efective 
ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;

eliminată

Or. nl

Amendamentul 565
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile contractante 
participante, altele decât cele care 
corespund rambursării costurilor efective 
ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;

eliminată
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Or. de

Amendamentul 566
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile contractante 
participante, altele decât cele care 
corespund rambursării costurilor efective 
ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;

eliminată

Or. de

Amendamentul 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile contractante 
participante, altele decât cele care 
corespund rambursării costurilor efective 
ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;

(d) acordul nu implică în mod esențial 
transferuri financiare între autoritățile 
contractante participante, altele decât cele 
care corespund rambursării costurilor 
efective ale lucrărilor, serviciilor sau 
bunurilor;

Or. de

Amendamentul 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată

Or. de

Justificare

Acest criteriu depășește condițiile prevăzute în jurisprudența Curții de Justiție în cauza 
„Stadtreinigung Hamburg” (C-480/06). Se stabilește o analogie inadmisibilă cu 
jurisprudența privind activitățile in-house care nu este adecvată pentru cooperarea dintre 
municipalități. 

Amendamentul 569
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) sarcina este executată doar de 
autoritățile publice în cauză, fără 
participarea niciunei părți private, cu 
excepția autorităților contractante care 
participă la cooperare ca organism de 
drept public în sensul articolului 2 
alineatul (6) din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 570
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu există participare privată la capitalul 
niciuneia dintre autoritățile contractante 

(e) nu există participare privată la capitalul 
niciuneia dintre autoritățile contractante 
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implicate. implicate, cu excepția cazului în care 
aceasta este o cerință legală în statele 
membre relevante.

Or. de

Justificare

Participarea privată este o cerință legală în unele state membre, datorată evoluțiilor 
evenimentelor istorice și structurilor stabilite. Aceste forme de cooperare ar trebui să rămână 
posibile, însă orice alt tip de participare privată ar trebui exclus în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție.

Amendamentul 571
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) participarea privată la capitalul 
oricăreia dintre autoritățile contractante nu 
depășește 50 % din acțiunile cu drept de 
vot ale acesteia.

Or. en

Justificare

Investitorii privați pot influența deciziile de conducere numai dacă dețin peste 50 % din 
acțiunile cu drept de vot ale persoanei juridice controlate. Scopul acestui amendament este de 
a permite investițiile pure de capital fără a afecta scutirea privind achizițiile in-house și 
cooperarea orizontală.

Amendamentul 572
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prezenta directivă nu se aplică 
acordurilor încheiate între mai multe 
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autorități contractante sau grupuri de 
autorități contractante care prevăd, în 
cadrul organizării interne a unui stat 
membru, transferul de competențe între 
părți în vederea realizării unei sarcini de 
serviciu public.
Nu există participare privată la capitalul 
niciuneia dintre autoritățile contractante 
implicate.

Or. fr

Justificare

Excluderea explicită a cooperării orizontale [articolul 11 alineatul (4)] ridică îndoieli cu 
privire la statutul transferului de competențe între autoritățile publice („intercomunalitate” 
în dreptul francez) care nu face obiectul unei excluderi explicite. În consecință, se propune un 
nou alineat pentru a exclude transferul de competențe între autoritățile publice din domeniul 
de aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Absența participării private 
menționată la alineatele (1) - (4) se 
verifică în momentul atribuirii 
contractului sau al încheierii acordului.

eliminat

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.

Or. de

Justificare

Amendament consecvent cu amendamentele la articolul 11 alineatul (1) litera (c) și la
articolul (3) litera (c) ale acelorași autori.
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Amendamentul 574
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Absența participării private menționată la 
alineatele (1) - (4) se verifică în momentul 
atribuirii contractului sau al încheierii 
acordului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 575
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Absența participării private menționată la 
alineatele (1) - (4) se verifică în momentul 
atribuirii contractului sau al încheierii 
acordului.

Absența oricărei forme de participare 
private și toate celelalte condiții 
menționate la alineatele (1)-(4) se verifică 
în momentul atribuirii contractului sau al 
încheierii acordului.

Or. en

Justificare

În etapa de atribuire trebuie verificate toate condițiile, nu numai participarea privată.

Amendamentul 576
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2
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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 desfășurare trebuie 
deschise concurenței prin intermediul 
procedurilor normale de achiziție.

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, cu 
excepția cazului în care participarea 
privată este aplicată în mod legal și/sau 
participarea privată nu era previzibilă la 
momentul contractării inițiale.

Or. en

Amendamentul 577
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 11 – 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 desfășurare trebuie 
deschise concurenței prin intermediul 
procedurilor normale de achiziție.

După intrarea în vigoare a directivei, 
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.

Or. de

Amendamentul 578
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excluderile prevăzute la alineatele (1)-(4) 
nu se mai aplică din momentul în care 

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

niciuna dintre condițiile cumulative la 
aceste alineate nu mai este îndeplinită, ca 
atare contractele în curs de desfășurare 
trebuie deschise concurenței prin 
intermediul procedurilor normale de 
achiziție.

Or. en

Amendamentul 579
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 11 – 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 desfășurare trebuie 
deschise concurenței prin intermediul 
procedurilor normale de achiziție.

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, cu 
excepția cazului în care participarea 
privată la capitalul persoanei juridice care 
o transformă într-o întreprindere asociată 
este dobândită prin oricare dintre 
procedurile prevăzute în prezenta 
directivă sau în directive (înlocuire a 
Directivei 2004/17/CE).

Or. es

Amendamentul 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care contractul are ca obiect 
incinerarea de deșeuri, procentajele de la 
articolul 11 alineatul (1) litera (b), 
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alineatul (3) litera (b) și alineatul (4) 
litera (c) sunt de 50 %.

Or. en

Justificare

Există o anumită preocupare privind faptul că noua formulare ar putea avea efecte negative 
în ceea ce privește incinerarea deșeurilor care este de altfel considerată un mod de dorit din 
punct de vedere al mediului de a gestiona deșeurile. Având în vedere că în anumite state 
membre autoritățile locale sunt obligate să gestioneze deșeurile municipale, acestea au 
investit sume considerabile în instalații de incinerare; investiții care nu ar fi fost viabile din 
punct de vedere comercial, iar din cauza pragului de 90 % ar fi nevoite să organizeze 
proceduri de licitație privind incinerarea deșeurilor, deși nu există alternative comerciale 
veritabile, având în vedere capacitatea scăzută a sectorului privat.

Amendamentul 581
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cu toate acestea, transferul de 
sarcini între organizațiile din sectorul 
public ține de organizarea administrativă 
internă a statelor membre și nu face 
obiectul normelor privind achizițiile 
publice.

Or. en

Amendamentul 582
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Contracte de servicii atribuite pe baza 
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dreptului exclusiv
Prezenta directivă nu se aplică 
contractelor de achiziții publice 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 tratatele.

Or. en

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 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contracte de lucrări subvenționate direct 
cu peste 50 % de autoritățile contractante și 
a căror valoare estimată, fără TVA, este 
egală sau mai mare de 5 000 000 EUR, 
dacă aceste contracte includ una dintre 
următoarele activități:

(a) contracte de lucrări subvenționate direct 
cu peste 50 % de autoritățile contractante și 
a căror valoare estimată, fără TVA, este 
egală sau mai mare de 8 000 000 EUR, 
dacă aceste contracte includ una dintre 
următoarele activități:

Or. en

Amendamentul 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contracte de servicii subvenționate 
direct cu peste 50 % de autoritățile 
contractante și a căror valoare estimată, 
fără TVA, este egală sau mai mare de 
200 000 EUR și care au legătură cu un 
contract de lucrări în sensul literei (a).

(b) contracte de servicii subvenționate 
direct cu peste 50 % de autoritățile 
contractante și a căror valoare estimată, 
fără TVA, este egală sau mai mare de 
400 000 EUR și care au legătură cu un 
contract de lucrări în sensul literei (a).

Or. en

Amendamentul 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva articolului 346 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, prezenta directivă se aplică 
contractelor de achiziții publice atribuite și 
concursurilor de proiecte organizate în 
domeniile apărării și securității, cu excepția 
următoarelor contracte:

(1) Sub rezerva articolului 1 alineatul (3), 
prezenta directivă se aplică contractelor de 
achiziții publice atribuite și concursurilor 
de proiecte organizate în domeniile apărării 
și securității, cu excepția următoarelor 
contracte:

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură faptul că nu există nicio suprapunere între prezenta directivă și 
normele aplicabile privind achizițiile publice în domeniul apărării.

Amendamentul 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu se aplică (2) Prezenta directivă nu se aplică 
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contractelor de achiziții publice și 
concursurilor de proiecte, altele decât cele 
menționate la alineatul (1), dacă protecția 
intereselor esențiale de securitate ale unui 
stat membru nu poate fi garantată în cadrul 
unei proceduri de achiziție prevăzute în 
prezenta directivă.

contractelor de achiziții publice și 
concursurilor de proiecte care nu sunt 
exceptate de alineatul (1), dacă:

(a) protecția intereselor esențiale de 
securitate ale unui stat membru nu poate fi 
garantată în cadrul unei proceduri de 
achiziție prevăzute în prezenta directivă;
(b) aplicarea prezentei directive ar obliga 
statul membru să furnizeze informații a 
căror divulgare o consideră contrară 
intereselor sale esențiale de securitate;
(c) achiziția publică și executarea 
contractului sau a concursului trebuie 
însoțite de măsuri speciale de securitate în 
conformitate cu legile, reglementările și 
actele administrative în vigoare în statul 
membru în cauză.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură faptul că nu există nicio suprapunere între prezenta directivă și 
normele aplicabile privind achizițiile publice în domeniul apărării.

Amendamentul 587
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principii aplicabile achizițiilor Scopul achizițiilor și principii aplicabile 
acestora

Or. en
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Amendamentul 588
Mitro Repo

Propunere de directivă

Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele de achiziție se asigură, în 
ceea ce privește procedura de achiziție, că 
personalului care lucrează pentru 
executarea contractelor de servicii sau de 
lucrări care fac obiectul procedurii i se 
garantează condiții de muncă decente și 
că procedura de achiziție nu duce la rele 
tratamente. 

Or. fi

Amendamentul 589
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentei directive este de a 
asigura utilizarea eficientă a fondurilor 
publice, de a promova achizițiile publice 
de înaltă calitate, de a consolida 
concurența și funcționarea piețelor de 
achiziții publice și de a asigura șanse 
egale pentru întreprinderi și alți furnizori 
în atribuirea contractelor de achiziții 
publice de bunuri, de servicii și de lucrări 
în cadrul unor licitații concurențiale 
pentru achiziții publice.

Or. en



AM\908711RO.doc 63/160 PE492.858v01-00

RO

Amendamentul 590
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modul în care este concepută achiziția nu 
poate avea ca obiectiv excluderea acesteia 
din domeniul de aplicare al prezentei 
directive sau restrângerea artificială a 
concurenței.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 591
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modul în care este concepută achiziția nu 
poate avea ca obiectiv excluderea acesteia 
din domeniul de aplicare al prezentei 
directive sau restrângerea artificială a 
concurenței.

Modul în care este concepută achiziția nu 
are ca obiectiv excluderea acesteia din 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
sau restrângerea artificială a concurenței.
Procedurile ar trebui să fie întotdeauna 
însoțite de măsuri de protecție care să 
asigure respectarea principiilor egalității 
de tratament și transparenței, concurenței 
libere, publicității și gestionării eficiente a 
resurselor publice.

Or. es

Amendamentul 592
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii economici respectă legislația în 
domeniul social și al muncii și normele 
privind condițiile de muncă aplicabile în 
țara în care se execută lucrarea, se 
prestează serviciul sau se livrează bunul 
care face obiectul procedurii de achiziție, 
astfel cum se prevede în legislația 
națională și/sau în convențiile de drept 
internațional al muncii privind condițiile 
de muncă enumerate în anexa XI.

Or. fi

Amendamentul 593
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante respectă 
întârzierea în efectuarea plăților, astfel 
cum este prevăzut în Directiva 2011/7/UE.

Or. en

Amendamentul 594
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii economici respectă obligațiile 
legate de protecția socială și de protecția 
muncii și condițiile de muncă aplicabile 
în locul în care urmează să se execute 
lucrările, să se presteze serviciile sau să se 
furnizeze bunurile, astfel cum se prevede 
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în legislația Uniunii și în legislația 
națională și/sau în acordurile colective 
sau în dispozițiile dreptului internațional 
al muncii enumerate în anexa XI.

Or. en

Amendamentul 595
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia privind achizițiile publice 
electronice și calendarul pentru achizițiile 
publice electronice obligatorii până la 
jumătatea anului 2016 se pun în aplicare 
astfel cum a fost propus de către Comisie. 
Va fi creată o platformă unică la nivelul 
Europei, ușor de accesat și având un 
sistem de operare unic, cu servicii prestate 
în toate limbile oficiale ale UE.

Or. en

Amendamentul 596
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragrafele 2 a și 2 b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Achizițiile publice trebuie utilizate pentru 
a realiza o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii și pentru a sprijini 
obiectivele societale comune, precum și 
pentru a furniza bunuri și servicii de 
înaltă calitate. Autoritățile publice de la 
orice nivel au dreptul de a decide în ce 
mod doresc să pună în funcțiune și să își 
organizeze serviciile.
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Operatorii economici respectă obligațiile 
legate de protecția socială și de protecția 
muncii și condițiile de muncă aplicabile 
în locul în care urmează să se execute 
lucrările, să se presteze serviciile sau să se 
furnizeze bunurile, astfel cum se prevede 
în legislația națională și/sau în acordurile 
colective sau în dispozițiile dreptului 
internațional al muncii enumerate în 
anexa XI și, în special, în Convenția nr. 
94 a OIM.

Or. en

Amendamentul 597
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante urmăresc să 
obțină „cea mai bună valoare” în politica 
de achiziții publice. Acest obiectiv este 
atins prin atribuirea contractului de 
achiziție publică ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere 
economic.

Or. en

Amendamentul 598
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Detaliile privind contractele de achiziții 
publice se publică.

Or. en
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Amendamentul 599
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, pentru contractele de 
achiziții publice de servicii și de lucrări, 
precum și pentru contractele de achiziții 
publice de bunuri care implică, în plus, 
servicii sau lucrări de amplasare și de 
instalare, persoanele juridice pot fi obligate 
să indice, în cadrul ofertelor sau cererilor 
lor de participare, numele și calificările
profesionale pertinente ale persoanelor 
responsabile cu executarea contractului în 
cauză.

Cu toate acestea, pentru contractele de 
achiziții publice de servicii și de lucrări, 
precum și pentru contractele de achiziții 
publice de bunuri care implică, în plus, 
servicii sau lucrări de amplasare și de 
instalare, persoanele juridice pot fi obligate 
să indice, în cadrul ofertelor sau cererilor 
lor de participare, nivelurile calificărilor
profesionale pertinente ale personalului 
responsabil cu executarea contractului în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 600
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, pentru contractele de 
achiziții publice de servicii și de lucrări, 
precum și pentru contractele de achiziții 
publice de bunuri care implică, în plus, 
servicii sau lucrări de amplasare și de 
instalare, persoanele juridice pot fi obligate 
să indice, în cadrul ofertelor sau cererilor 
lor de participare, numele și calificările
profesionale pertinente ale persoanelor 
responsabile cu executarea contractului în 
cauză.

Cu toate acestea, pentru contractele de 
achiziții publice de servicii și de lucrări, 
precum și pentru contractele de achiziții 
publice de bunuri care implică, în plus, 
servicii sau lucrări de amplasare și de 
instalare, persoanele juridice pot fi obligate 
să indice, în cadrul ofertelor sau cererilor 
lor de participare, nivelurile calificărilor
profesionale pertinente ale personalului 
responsabil cu executarea contractului în 
cauză.

Or. en



PE492.858v01-00 68/160 AM\908711RO.doc

RO

Justificare

Textul, astfel cum este formulat în momentul de față, sugerează că, pentru furnizarea de 
servicii care constau, în cea mai mare parte, în asigurarea de personal calificat (cum ar fi 
consultanța în domeniul ingineriei), ar putea fi necesară definirea echipelor de proiect de 
către candidați în cererea de participare. Având în vedere întreaga durată a procedurii de 
selecție și atribuire, este, practic, imposibil ca ofertantul să angajeze personalul alocat în 
această etapă.

Amendamentul 601
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, pentru contractele de 
achiziții publice de servicii și de lucrări, 
precum și pentru contractele de achiziții 
publice de bunuri care implică, în plus, 
servicii sau lucrări de amplasare și de 
instalare, persoanele juridice pot fi obligate 
să indice, în cadrul ofertelor sau cererilor 
lor de participare, numele și calificările 
profesionale pertinente ale persoanelor 
responsabile cu executarea contractului în 
cauză.

Cu toate acestea, pentru contractele de 
achiziții publice de servicii și de lucrări, 
precum și pentru contractele de achiziții 
publice de bunuri care implică, în plus, 
servicii sau lucrări de amplasare și de 
instalare, persoanele juridice pot fi obligate 
să indice, în cadrul ofertelor sau cererilor 
lor de participare, calificările profesionale 
pertinente ale personalului responsabil cu 
executarea contractului în cauză.

Or. es

Amendamentul 602
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziții 
publice unor ateliere protejate și unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială și profesională a 

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziții 
publice unor ateliere protejate și unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială și profesională a 



AM\908711RO.doc 69/160 PE492.858v01-00

RO

lucrătorilor cu dizabilități și defavorizați 
sau pot prevedea ca astfel de contracte să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejată, dacă peste 30 % dintre 
angajații atelierelor, operatorilor economici 
sau programelor în cauză sunt lucrători cu 
dizabilități sau defavorizați.

lucrătorilor cu dizabilități și defavorizați 
sau pot prevedea ca astfel de contracte să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejată, dacă peste 30 % dintre 
angajații atelierelor, operatorilor economici 
sau programelor în cauză sunt persoane cu 
dizabilități și/sau defavorizate. Categoria 
„persoane defavorizate” include, printre 
altele: șomeri, persoane care se confruntă 
cu dificultăți speciale de integrare, 
persoane expuse riscului de excluziune, 
membri ai grupurilor vulnerabile și 
membri ai minorităților defavorizate.

Or. en

Justificare

Trebuie specificat termenul „persoane defavorizate”, deoarece această categorie este mult 
mai largă decât cea a „persoanelor cu handicap” menționată în directivele în vigoare. 
Această definiție creează mai multă claritate juridică.

Amendamentul 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziții 
publice unor ateliere protejate și unor 
operatori economici al căror scop 
principal este integrarea socială și 
profesională a lucrătorilor cu dizabilități 
și defavorizați sau pot prevedea ca astfel de 
contracte să fie executate în contextul 
programelor de angajare protejată, dacă 
peste 30 % dintre angajații atelierelor, 
operatorilor economici sau programelor în 
cauză sunt lucrători cu dizabilități sau
defavorizați.

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziții 
publice:

(a) unor ateliere protejate ai căror 
promotori și participanți sunt în 
majoritate organisme nonprofit sau pot 
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prevedea ca astfel de contracte să fie 
executate în contextul programelor de 
angajare protejată, dacă majoritatea 
lucrătorilor în cauză sunt persoane cu 
dizabilități care, din cauza naturii sau 
gravității dizabilităților de care suferă, nu 
pot exercita o activitate profesională în 
condiții normale sau care nu găsesc ușor 
un loc de muncă pe piața obișnuită;
(b) unor întreprinderi sau programe 
sociale al căror scop principal este 
integrarea socială și profesională a 
lucrătorilor defavorizați, dacă peste 30 % 
dintre angajații operatorilor economici sau 
programelor în cauză sunt lucrători 
defavorizați.

Invitația la procedura concurențială de 
ofertare trebuie să facă trimitere la această 
dispoziție.

Invitația la procedura concurențială de 
ofertare face trimitere la această dispoziție.

În statele membre în care circumstanțele 
o justifică, deoarece există un număr 
important de persoane cu dizabilități care 
pot lucra, dar care nu sunt active, 
contractele rezervate menționate la litera 
(a) de mai sus sunt în număr cel puțin 
egal cu numărul sau procentajul stabilit 
de contracte indicat de organismele 
contractante sau de alte organismele 
competente.

Or. es

Amendamentul 604
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziții 
publice unor ateliere protejate și unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială și profesională a 

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziții 
publice angajării protejate și unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială și profesională a 
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lucrătorilor cu dizabilități și defavorizați 
sau pot prevedea ca astfel de contracte să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejată, dacă peste 30 % dintre 
angajații atelierelor, operatorilor 
economici sau programelor în cauză sunt 
lucrători cu dizabilități sau defavorizați.

lucrătorilor cu dizabilități și defavorizați 
sau pot prevedea ca astfel de contracte să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejată, dacă peste 30 % dintre 
angajații care fac obiectul angajării 
protejate, ai operatorilor economici sau ai
programelor în cauză sunt lucrători cu 
dizabilități sau defavorizați.

Or. en

Amendamentul 605
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
prevăzute la articolele 48 și 53 din prezenta 
directivă, autoritatea contractantă nu 
trebuie să dezvăluie informațiile transmise 
de către operatorii economici și desemnate 
de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, 
fără a se limita la acestea, secrete tehnice 
sau comerciale și aspectele confidențiale 
ale ofertelor.

(1) Sub rezerva dispozițiilor din prezenta 
directivă sau din legislația națională și fără 
a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
prevăzute la articolele 48 și 53 din prezenta 
directivă, autoritatea contractantă nu 
dezvăluie informațiile transmise de către 
operatorii economici și desemnate de 
aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, fără 
a se limita la acestea, secrete tehnice sau 
comerciale și aspectele confidențiale ale 
ofertelor.

Or. en

Justificare

Scopul este de a clarifica faptul că această normă nu se aplică în cazul în care autoritatea 
contractantă are dreptul sau obligația de a transmite informațiile relevante – de exemplu, în 
conformitate cu dispozițiile legale.

Amendamentul 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis



PE492.858v01-00 72/160 AM\908711RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
prevăzute la articolele 48 și 53 din prezenta 
directivă, autoritatea contractantă nu 
trebuie să dezvăluie informațiile transmise 
de către operatorii economici și desemnate 
de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, 
fără a se limita la acestea, secrete tehnice 
sau comerciale și aspectele confidențiale 
ale ofertelor.

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
prevăzute la articolele 48 și 53 din prezenta 
directivă, autoritatea contractantă nu 
dezvăluie informațiile și detaliile ofertelor 
transmise de către operatorii economici.

Or. fr

Amendamentul 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
prevăzute la articolele 48 și 53 din prezenta 
directivă, autoritatea contractantă nu 
trebuie să dezvăluie informațiile transmise 
de către operatorii economici și desemnate 
de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, 
fără a se limita la acestea, secrete tehnice 
sau comerciale și aspectele confidențiale 
ale ofertelor.

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională și fără a aduce atingere 
obligațiilor legate de publicitatea 
contractelor atribuite și de informațiile 
pentru candidați și ofertanți prevăzute la 
articolele 48 și 53 din prezenta directivă, 
autoritatea contractantă nu dezvăluie
informațiile transmise de către operatorii 
economici și desemnate de aceștia ca fiind 
confidențiale, inclusiv, fără a se limita la 
acestea, secrete tehnice sau comerciale și 
aspectele confidențiale ale ofertelor.
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Or. de

Justificare

Clarificare a faptului că această dispoziție nu se aplică în cazul în care autoritatea 
contractantă poate sau trebuie să dezvăluie aceste informații în conformitate cu alte dispoziții 
diferite, de exemplu, în cadrul unei proceduri de contestare, la solicitarea autorității de 
supraveghere legală sau în cadrul acțiunilor în justiție.

Amendamentul 608
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
prevăzute la articolele 48 și 53 din prezenta 
directivă, autoritatea contractantă nu 
trebuie să dezvăluie informațiile transmise 
de către operatorii economici și desemnate 
de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, 
fără a se limita la acestea, secrete tehnice 
sau comerciale și aspectele confidențiale 
ale ofertelor.

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
prevăzute la articolele 48 și 53 din prezenta 
directivă, autoritatea contractantă nu 
dezvăluie informațiile transmise de către 
operatorii economici, în special secrete 
tehnice sau comerciale și aspectele 
confidențiale ale ofertelor.

Nerespectarea acestei obligații angajează 
răspunderea autorității contractante.

Or. fr

Justificare

 Consolidarea dispozițiilor referitoare la confidențialitatea informațiilor transmise de 
candidați sau ofertanți autorității contractante pe durata procedurilor de achiziții publice. 
Răspunderea autorității contractante trebuie angajată în cazul în care sunt dezvăluite 
informații sensibile precum secretele tehnice sau comerciale.



PE492.858v01-00 74/160 AM\908711RO.doc

RO

Amendamentul 609
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
prevăzute la articolele 48 și 53 din prezenta 
directivă, autoritatea contractantă nu 
trebuie să dezvăluie informațiile transmise 
de către operatorii economici și desemnate 
de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, 
fără a se limita la acestea, secrete tehnice 
sau comerciale și aspectele confidențiale 
ale ofertelor.

(1) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
prevăzute la articolele 48 și 53 din prezenta 
directivă, autoritatea contractantă 
acționează cu bună-credință absolută și
nu dezvăluie informațiile transmise de către 
operatorii economici și desemnate de 
aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, fără 
a se limita la acestea, secrete tehnice sau 
comerciale și aspectele confidențiale ale 
ofertelor.

Or. en

Justificare

Această obligație trebuie exercitată „cu bună-credință absolută” (uberrima fides), deoarece 
aceasta deja există în anumite legislații naționale.

Amendamentul 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot impune 
operatorilor economici cerințe care 
vizează protejarea naturii confidențiale a 
informațiilor pe care autoritățile 
contractante le pun la dispoziție pe durata 
întregii proceduri de achiziție.

(2) Nerespectarea acestei obligații 
angajează răspunderea autorității sau 
entității contractante.
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Or. fr

Amendamentul 611
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot impune 
operatorilor economici cerințe care vizează 
protejarea naturii confidențiale a 
informațiilor pe care autoritățile 
contractante le pun la dispoziție pe durata 
întregii proceduri de achiziție.

(2) Autoritățile contractante pot impune 
operatorilor economici cerințe care vizează 
protejarea naturii confidențiale a 
informațiilor pe care autoritățile 
contractante le pun la dispoziție pe durata 
întregii proceduri de achiziție, în cazul în 
care dezvăluirea acestor informații aduce 
atingere concurenței loiale.

Or. en

Amendamentul 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dispozițiile prevăzute la prezentul 
articol nu împiedică publicarea 
contractelor încheiate, inclusiv a 
eventualelor modificări ulterioare.

Or. en

Amendamentul 613
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dispozițiile prevăzute la articolul 18 
alineatele (1) și (2) nu împiedică 
publicarea contractelor încheiate, inclusiv 
a eventualelor modificări ulterioare.

Or. en

Amendamentul 614
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) telefon, în cazurile și împrejurările 
menționate la alineatul (6);

eliminată

Or. en

Justificare

Telefonul se utilizează rar în cadrul unor astfel de proceduri; se preferă mijloacele de 
comunicare mai rapide și care asigură trasabilitatea.

Amendamentul 615
Kerstin Westphal

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot să impună 
obligativitatea utilizării mijloacelor 
electronice de comunicare în alte situații 
decât cele prevăzute la articolele 32, 33, 
34, 35 alineatul (2), 49 alineatul (2) sau 
51 din prezenta directivă.

eliminat

Or. de
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Justificare

Depunerea de oferte în scris sau prin corespondență ar trebui să rămână posibilă și pe viitor. 
Nu se poate aștepta în mod realist din partea întreprinderilor mai mici, care participă la o 
procedură de achiziție la nivel european de cel mult o dată sau de două ori pe an, să își poată 
permite și să actualizeze în mod constant echipamentele tehnice necesare. O astfel de 
obligație ar putea duce la scoaterea de pe piață a IMM-urilor în favoarea marilor companii.

Amendamentul 616
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mijloacele de comunicare alese trebuie să 
aibă disponibilitate generală și să nu 
restricționeze accesul operatorilor 
economici la procedura de achiziție.

Mijloacele de comunicare alese trebuie să 
aibă disponibilitate generală, să fie 
accesibile persoanelor cu dizabilități și să 
nu restricționeze accesul operatorilor 
economici la procedura de achiziție.

Or. en

Amendamentul 617
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mijloacele de comunicare alese trebuie să 
aibă disponibilitate generală și să nu 
restricționeze accesul operatorilor 
economici la procedura de achiziție.

Mijloacele de comunicare alese trebuie să 
aibă disponibilitate generală, să fie 
accesibile persoanelor cu dizabilități și să 
nu restricționeze accesul operatorilor 
economici la procedura de achiziție.

Or. en

Amendamentul 618
Frank Engel, Wim van de Camp
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Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura interoperabilitatea 
formatelor tehnice și a standardelor în 
materie de proceduri și mesaje, în special 
în context transfrontalier, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 89 pentru a 
stabili utilizarea obligatorie a anumitor 
standarde tehnice, cel puțin cu privire la 
utilizarea depunerii electronice, a
cataloagelor electronice și a mijloacele de 
autentificare electronică.

Pentru a asigura interoperabilitatea 
formatelor tehnice și a standardelor în 
materie de proceduri și mesaje, în special 
în context transfrontalier, Comisia ar 
trebui să recomande utilizarea anumitor 
standarde tehnice, cel puțin cu privire la 
utilizarea depunerii electronice, a 
cataloagelor electronice și a mijloacelor de 
autentificare electronică.

Or. en

Amendamentul 619
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cererile de participare la procedurile de 
atribuire a contractelor de achiziții publice 
pot fi făcute în scris sau telefonic; în cazul 
din urmă, trebuie trimisă o confirmare 
scrisă înainte de expirarea termenului 
stabilit pentru primirea lor;

(a) cererile de participare la procedurile de 
atribuire a contractelor de achiziții publice 
pot fi făcute în scris;

Or. en

Justificare

Telefonul se utilizează rar în cadrul unor astfel de proceduri; se preferă mijloacele de 
comunicare mai rapide și care asigură trasabilitatea.

Amendamentul 620
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că, în termen 
de cel mult 2 ani de la data prevăzută la 
articolul 92 alineatul (1), toate procedurile 
de achiziție care intră sub incidența 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

(7) Statele membre se asigură că, în termen 
de cel mult 4 ani de la data prevăzută la 
articolul 92 alineatul (1), toate procedurile 
de achiziție care intră sub incidența 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

Or. en

Justificare

Acest termen este prea strâns.

Amendamentul 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că, în termen 
de cel mult 2 ani de la data prevăzută la 
articolul 92 alineatul (1), toate procedurile 
de achiziție care intră sub incidența 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

(7) Statele membre se asigură că, în termen 
de cel mult 4 ani de la data prevăzută la 
articolul 92 alineatul (1), toate procedurile 
de achiziție care intră sub incidența 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

Or. de

Justificare

Achizițiile publice electronice ar putea reduce costurile tranzacțiilor și ar putea crește 
transparența. Cu toate acestea, cerința conform căreia comunicarea electronică în cadrul 
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procedurilor de achiziții publice trebuie transpusă în legislația națională în termen de doar 
doi ani de la adoptarea prezentei directive este prea ambițioasă. Introducerea achizițiilor 
publice electronice va genera costuri inițiale ridicate, iar autoritățile contractante și 
întreprinderile vor trebui să se adapteze la noile sisteme electronice.

Amendamentul 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că, în 
termen de cel mult 2 ani de la data 
prevăzută la articolul 92 alineatul (1),
toate procedurile de achiziție care intră sub 
incidența prezentei directive sunt efectuate 
prin mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

(7) Statele membre se asigură că, până la 1 
ianuarie 2017, cel puțin 70 % din 
procedurile de achiziție care intră sub 
incidența prezentei directive sunt 
efectuate prin mijloace electronice de 
comunicare, în special prin depunerea 
electronică, în conformitate cu dispozițiile 
prezentului articol.

Statele membre se asigură că, până la 1 
ianuarie 2020, 100 % din procedurile de 
achiziție care intră sub incidența prezentei 
directive sunt efectuate prin mijloace 
electronice de comunicare, în special prin 
depunerea electronică, în conformitate cu 
dispozițiile prezentului articol.

În ceea ce privește contractele de achiziții 
publice de lucrări, statele membre 
încurajează în plus utilizarea sistematică 
a reprezentărilor tridimensionale digitale 
respectând termenele generale pentru 
implementarea achizițiilor publice 
electronice prevăzute la primul și al doilea 
paragraf.

Or. en

Justificare

Această abordare în două etape este considerată un obiectiv mai realist decât obiectivul 
propus de Comisie și acordă autorităților contractante timp suficient pentru planificare și 
punere în aplicare.
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Amendamentul 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că, în 
termen de cel mult 2 ani de la data 
prevăzută la articolul 92 alineatul (1),
toate procedurile de achiziție care intră sub 
incidența prezentei directive sunt efectuate 
prin mijloace electronice de comunicare, 
în special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

(7) Statele membre întreprind toate 
demersurile necesare pentru a facilita 
utilizarea mijloacelor electronice de 
comunicare, în special depunerea 
electronică, pentru toate procedurile de 
achiziție care intră sub incidența prezentei 
directive, în conformitate cu dispozițiile 
prezentului articol.

Or. en

Amendamentul 624
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că, în termen 
de cel mult 2 ani de la data prevăzută la 
articolul 92 alineatul (1), toate procedurile 
de achiziție care intră sub incidența 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

(7) Statele membre se asigură că, în termen 
de cel mult 4 ani de la data prevăzută la 
articolul 92 alineatul (1), toate procedurile 
de achiziție care intră sub incidența 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

Or. de

Amendamentul 625
Robert Rochefort
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Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că, în termen 
de cel mult 2 ani de la data prevăzută la 
articolul 92 alineatul (1), toate procedurile 
de achiziție care intră sub incidența 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

(7) Statele membre se asigură că, în termen 
de cel mult 3 ani de la data prevăzută la 
articolul 92 alineatul (1), toate procedurile 
de achiziție care intră sub incidența 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

Or. fr

Amendamentul 626
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd norme pentru a 
preveni, identifica și remedia imediat 
conflictele de interese apărute în 
desfășurarea procedurilor de achiziție care 
intră sub incidența prezentei directive, 
inclusiv în fazele de concepere și pregătire 
a procedurii, de întocmire a documentelor 
achiziției, de selecție a candidaților și a 
ofertanților și de atribuire a contractului, 
astfel încât să se evite orice denaturare a 
concurenței și să se asigure un tratament 
egal pentru toți ofertanții.

(1) Statele membre instituie mecanisme
pentru a preveni, identifica și remedia 
imediat, în mod eficient, conflictele de 
interese reale, potențiale sau aparente 
apărute în desfășurarea procedurilor de 
achiziție care intră sub incidența prezentei 
directive, inclusiv în fazele de concepere și 
pregătire a procedurii, de întocmire a 
documentelor achiziției, de selecție a 
candidaților și a ofertanților, de atribuire a 
contractului și de implementare, astfel 
încât să se evite orice denaturare a 
concurenței și să se asigure un tratament 
egal pentru toți ofertanții.

Or. en
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Amendamentul 627
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd norme pentru a 
preveni, identifica și remedia imediat 
conflictele de interese apărute în 
desfășurarea procedurilor de achiziție care 
intră sub incidența prezentei directive, 
inclusiv în fazele de concepere și pregătire 
a procedurii, de întocmire a documentelor 
achiziției, de selecție a candidaților și a 
ofertanților și de atribuire a contractului, 
astfel încât să se evite orice denaturare a 
concurenței și să se asigure un tratament 
egal pentru toți ofertanții.

(1) Statele membre prevăd norme pentru a 
preveni, identifica și remedia imediat, în 
mod eficient, conflictele de interese apărute 
în desfășurarea procedurilor de achiziție 
care intră sub incidența prezentei directive, 
inclusiv în fazele de consultare 
preliminară a pieței, de concepere și 
pregătire a procedurii, de întocmire a 
documentelor achiziției, de selecție a 
candidaților și a ofertanților și de atribuire 
a contractului, astfel încât să se evite orice 
denaturare a concurenței și să se asigure un 
tratament egal pentru toți ofertanții.

Or. en

Amendamentul 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noțiunea de conflict de interese trebuie să 
acopere cel puțin orice situație în care 
categoriile de persoane menționate la 
alineatul (2) au, în mod direct sau indirect, 
un interes privat în rezultatul procedurii de 
achiziție, care poate fi perceput ca element 
care afectează îndeplinirea imparțială și 
obiectivă a îndatoririlor lor.

Noțiunea de conflict de interese acoperă
cel puțin orice situație în care categoriile de 
persoane menționate la alineatul (2) au, în 
mod direct sau indirect, un interes comun
în rezultatul procedurii de achiziție, care 
poate fi perceput ca element care afectează 
îndeplinirea imparțială și obiectivă a 
îndatoririlor lor.

Or. en
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Amendamentul 629
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noțiunea de conflict de interese trebuie să 
acopere cel puțin orice situație în care 
categoriile de persoane menționate la 
alineatul (2) au, în mod direct sau indirect, 
un interes privat în rezultatul procedurii de 
achiziție, care poate fi perceput ca element 
care afectează îndeplinirea imparțială și 
obiectivă a îndatoririlor lor.

Noțiunea de conflict de interese acoperă
orice situație în care categoriile de 
persoane menționate la alineatul (2) au, în 
mod direct sau indirect, un interes privat în 
rezultatul procedurii de achiziție, care 
poate fi perceput ca element care afectează 
îndeplinirea imparțială și obiectivă a 
îndatoririlor lor.

Or. fr

Amendamentul 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noțiunea de conflict de interese trebuie să 
acopere cel puțin orice situație în care 
categoriile de persoane menționate la 
alineatul (2) au, în mod direct sau indirect, 
un interes privat în rezultatul procedurii de 
achiziție, care poate fi perceput ca element 
care afectează îndeplinirea imparțială și 
obiectivă a îndatoririlor lor.

Noțiunea de conflict de interese acoperă
orice situație în care categoriile de 
persoane menționate la alineatul (2) au, în 
mod direct sau indirect, un interes privat în 
rezultatul procedurii de achiziție, care 
poate fi perceput ca element care afectează 
îndeplinirea imparțială și obiectivă a 
îndatoririlor lor.

Or. en

Amendamentul 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

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

În aplicarea prezentului articol, „interese 
private” înseamnă orice interese familiale, 
afective, economice, politice sau alte
interese comune cu candidații sau 
ofertanții, inclusiv interese profesionale 
conflictuale.

În aplicarea prezentului articol, „interese 
comune” înseamnă orice interes economic 
sau legătură de familie comună cu 
candidații sau ofertanții, inclusiv interese 
profesionale conflictuale.

Or. en

Amendamentul 632
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În aplicarea prezentului articol, „interese 
private” înseamnă orice interese familiale, 
afective, economice, politice sau alte
interese comune cu candidații sau 
ofertanții, inclusiv interese profesionale 
conflictuale.

Prin „interese private” se înțelege orice 
interes de proprietate sau financiar 
comun cu candidații sau ofertanții sau 
avantaje care decurg din plăți financiare 
directe legate de angajare, un contract de 
muncă, investiții și implicarea în activități 
susținute de contracte. 

Or. fr

Amendamentul 633
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) președintele autorității contractante și 
membrii organelor decizionale ale 
autorității contractante care, fără a fi în 
mod necesar implicați în desfășurarea 
procedurii de achiziție, pot totuși să 
influențeze rezultatul acesteia.

eliminată
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Or. fr

Amendamentul 634
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) președintele autorității contractante și 
membrii organelor decizionale ale
autorității contractante care, fără a fi în 
mod necesar implicați în desfășurarea 
procedurii de achiziție, pot totuși să 
influențeze rezultatul acesteia.

(b) președintele autorității contractante 
care, fără a fi în mod necesar implicați în 
desfășurarea procedurii de achiziție, poate
totuși să influențeze rezultatul acesteia.

Or. en

Justificare

„Membrii organelor decizionale” înseamnă consilierii locali, deputații regionali și naționali 
– aceasta este o definiție foarte extinsă care generează un nivel înalt de birocrație. În 
majoritatea statelor membre există alte instrumente în vigoare care sunt mai bine adaptate 
nevoii de combatere a corupției.

Amendamentul 635
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) candidații și ofertanții sunt obligați să 
prezinte la începutul procedurii de achiziție 
o declarație cu privire la existența oricăror 
legături privilegiate cu persoanele 
menționate la alineatul (2) litera (b) care 
sunt de natură să le pună pe aceste 
persoane într-o situație de conflict de 
interese; autoritatea contractantă precizează 
în raportul individual menționat la articolul 
85 dacă vreunul dintre candidați sau 

(b) candidații și ofertanții, de exemplu, 
directorii societăților sau alte persoane cu 
putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în raport cu candidatul sau 
ofertantul, sunt obligați să prezinte la 
începutul procedurii de achiziție o 
declarație cu privire la existența oricăror 
legături privilegiate cu persoanele 
menționate la alineatul (2) litera (b) care 
sunt de natură să le pună pe aceste 
persoane într-o situație de conflict de 
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ofertanți a depus o declarație. interese; autoritatea contractantă precizează 
în raportul individual menționat la articolul 
85 dacă vreunul dintre candidați sau 
ofertanți a depus o declarație.

Or. en

Amendamentul 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care sunt identificate legături 
privilegiate, autoritatea contractantă 
trebuie să informeze imediat organismul 
de supraveghere desemnat în 
conformitate cu articolul 84 și să ia
măsurile care se impun pentru a evita 
orice influență abuzivă asupra procedurii 
de atribuire și a asigura tratamentul egal 
al candidaților și al ofertanților. Dacă 
conflictul de interese nu poate fi remediat 
în mod eficace prin alte mijloace, 
candidatul sau ofertantul în cauză trebuie
exclus din procedură.

eliminat

Or. en

Amendamentul 637
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care sunt identificate legături 
privilegiate, autoritatea contractantă 
trebuie să informeze imediat organismul 
de supraveghere desemnat în 
conformitate cu articolul 84 și să ia

În cazul în care sunt identificate legături 
privilegiate, autoritatea contractantă ia
imediat măsurile care se impun pentru a 
evita orice influență abuzivă asupra 
procedurii de atribuire, a documenta în 
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măsurile care se impun pentru a evita orice 
influență abuzivă asupra procedurii de 
atribuire și a asigura tratamentul egal al 
candidaților și al ofertanților. Dacă 
conflictul de interese nu poate fi remediat 
în mod eficace prin alte mijloace, 
candidatul sau ofertantul în cauză trebuie
exclus din procedură.

mod corespunzător respectivele măsuri și 
a asigura tratamentul egal al candidaților și 
al ofertanților.

Or. en

Justificare

Mult prea birocratic. Ultima propoziție nu este necesară, deoarece prima propoziție este 
suficient de clară. Transparența este prioritatea principală.

Amendamentul 638
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care sunt identificate legături 
privilegiate, autoritatea contractantă 
trebuie să informeze imediat organismul 
de supraveghere desemnat în 
conformitate cu articolul 84 și să ia
măsurile care se impun pentru a evita orice 
influență abuzivă asupra procedurii de 
atribuire și a asigura tratamentul egal al 
candidaților și al ofertanților. Dacă 
conflictul de interese nu poate fi remediat 
în mod eficace prin alte mijloace, 
candidatul sau ofertantul în cauză trebuie
exclus din procedură.

În cazul în care sunt identificate legături 
privilegiate, autoritatea contractantă ia
imediat măsurile care se impun pentru a 
evita orice influență abuzivă asupra 
procedurii de atribuire și a asigura 
tratamentul egal al candidaților și al 
ofertanților. Dacă conflictul de interese nu 
poate fi remediat în mod eficace prin alte 
mijloace, candidatul sau ofertantul în cauză 
este exclus din procedură.

Or. en

(A se vedea eliminarea articolului 84)

Amendamentul 639
Jürgen Creutzmann
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Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că o persoană 
care raportează de bună-credință 
conflictele de interese nedezvăluite în care 
se află alți membri ai personalului 
menționate la alineatul (2a) are dreptul să 
fie protejat împotriva represaliilor. 
Represaliile înseamnă orice acțiune 
negativă, directă sau indirectă, 
recomandată, amenințată sau întreprinsă 
împotriva unei persoane din cauza unei 
astfel de acțiuni.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să implementeze un sistem eficient de denunțare a neregulilor 
pentru a asigura că aceste dispoziții au impact.

Amendamentul 640
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate măsurile luate în temeiul 
prezentului articol trebuie consemnate în 
raportul individual menționat la articolul 
85.

eliminat

Or. en

Justificare

Mult prea birocratic; unul dintre scopurile acestei revizuiri era simplificarea în vederea 
obținerii unei eficiențe mai ridicate a costurilor.
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Amendamentul 641
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre asigură existența 
unor mecanisme adecvate pentru a 
preveni, a identifica și a remedia situațiile 
de conflict de interese. Aceste mecanisme 
pot implica utilizarea de soluții 
tehnologice.

Or. en

Amendamentul 642
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre care aplică măsuri de 
protecție a denunțătorilor în rândul 
angajaților din sectorul public în vederea 
combaterii corupției și a altor încălcări 
ale dreptului civil și/sau a criminalității 
(în sectorul public) pot solicita să se 
asigure un nivel de protecție echivalent 
pentru angajații unui operator economic, 
în cazul în care operatorul economic 
respectiv execută servicii finanțate din 
fonduri publice.

Or. en

Amendamentul 643
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura un recurs 
eficient și rapid, precum și aplicarea de 
sancțiuni eficiente, disuasive și 
proporționale în cazul în care sunt 
încălcate normele privind conflictele de 
interese. Recursul și sancțiunile includ 
anularea contractelor de achiziții publice 
încheiate prin încălcarea normelor 
privind conflictele de interese și 
răspunderea pentru prejudicii.

Or. en

Amendamentul 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Protecția denunțătorilor

Agențiile și autoritățile din domeniul 
achizițiilor dispun de proceduri de 
denunțare a neregulilor destinate 
personalului pentru a asigura că:
(a) orice membru al personalului (inclusiv 
lucrători temporari și contractuali, 
stagiari și consultanți) care face un 
denunț cu bună-credință privind orice tip 
de ilegalitate materială este protejat de 
orice formă de represalii, hărțuire sau 
acțiune nocivă;
(b) confidențialitatea denunțătorilor este 
păstrată, cu excepția cazului în care 
aceștia renunță la ea;
(c) mecanisme adecvate sunt puse la 
dispoziție pentru a face denunțuri, 
precum linii telefonice și formulare 
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online;
(d) un denunțător care a suferit represalii 
are dreptul la o audiere echitabilă în fața 
unui forum imparțial și este compensat 
integral; persoanele care recurg la 
represalii sunt sancționate în mod 
corespunzător;
(e) denunțurile sunt investigate 
corespunzător și se iau măsuri corective 
(dacă este cazul), iar denunțătorii au 
opțiunea de a participa la aceste 
proceduri;
(f) directorii trebuie să demonstreze că 
orice acțiune întreprinsă împotriva unui 
denunțător este motivată de alte motive 
decât denunțarea de nereguli;
(g) denunțurile imprecise, dacă sunt 
făcute cu bună-credință, sunt protejate; 
denunțurile care se dovedesc a fi făcute 
cu rea-credință nu sunt protejate;
(h) conducerea și personalul ar trebui 
formate în mod adecvat în ceea ce privește 
drepturile, politicile și procedurile în 
materie de denunțare a neregulilor;
(i) politicile în materie de denunțare a 
neregulilor ar trebui monitorizate și 
evaluate la intervale regulate de 
organisme independente;
(j) denunțarea externă de nereguli către 
funcționari aleși, ONG-uri, media și alte 
părți competente este protejată dacă 
canalele interne nu funcționează sau nu 
există.

Or. en

Amendamentul 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 eliminat
Comportamente ilicite
Candidații trebuie să furnizeze, la 
începutul procedurii, o declarație pe 
propria răspundere că nu au făcut și nu 
vor face demersuri:
(a) pentru a influența în mod abuziv 
procesul decizional al autorității 
contractante sau a obține informații 
confidențiale care le pot conferi avantaje 
necuvenite în procedura de achiziție;
(b) pentru a încheia acorduri cu alți 
candidați și ofertanți care vizează 
denaturarea concurenței;
(c) pentru a furniza în mod deliberat 
informații false care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor cu privire 
la excludere, selecție și atribuire.

Or. en

Justificare

În vederea simplificării procedurilor pentru întreprinderi, articolul 22 a fost unit cu articolul 
59 – Pașaportul pentru achiziții publice. Scopul pașaportului este ca toate întreprinderile să 
îl utilizeze ca document standard unic. Prin urmare, reducerea sarcinii administrative prin
unirea celor două articole este logică.

Amendamentul 646
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 eliminat
Comportamente ilicite
Candidații trebuie să furnizeze, la 
începutul procedurii, o declarație pe 
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propria răspundere că nu au făcut și nu 
vor face demersuri:
(a) pentru a influența în mod abuziv 
procesul decizional al autorității 
contractante sau a obține informații 
confidențiale care le pot conferi avantaje 
necuvenite în procedura de achiziție;
(b) pentru a încheia acorduri cu alți 
candidați și ofertanți care vizează 
denaturarea concurenței;
(c) pentru a furniza în mod deliberat 
informații false care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor cu privire 
la excludere, selecție și atribuire.

Or. en

Amendamentul 647
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru a influența în mod abuziv 
procesul decizional al autorității 
contractante sau a obține informații 
confidențiale care le pot conferi avantaje 
necuvenite în procedura de achiziție;

(a) pentru a influența în mod abuziv 
procesul decizional al autorității 
contractante prin mijloace ilicite sau a 
obține informații confidențiale care le pot 
conferi avantaje necuvenite în procedura de 
achiziție;

Or. fr

Justificare

Clarificare a dispozițiilor privind comportamentele ilicite.

Amendamentul 648
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Titlul I – capitolul IIa (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IIa
Tratarea bunurilor și serviciilor care nu 
fac obiectul unor acorduri
Articolul 22a
Excluderea ofertelor care cuprind bunuri 
sau servicii care nu fac obiectul unui 
acord
(1) La cererea autorităților contractante, 
Comisia evaluează dacă este cazul să 
aprobe, pentru contractele cu o valoare 
estimată egală cu sau mai mare de 
5 000 000 EUR, fără TVA, excluderea din 
procedurile de atribuire a contractelor a 
ofertelor care cuprind bunuri sau servicii 
originare din afara Uniunii, dacă 
valoarea bunurilor sau a serviciilor care 
nu fac obiectul unor acorduri depășește 
50 % din valoarea totală a bunurilor sau 
a serviciilor care constituie oferta, în 
condițiile prezentate în continuare.
(2) În cazul în care autoritățile 
contractante intenționează să solicite 
excluderea din procedurile de atribuire a 
contractelor în temeiul alineatului (1), 
acestea indică acest lucru în anunțul de 
participare publicat în conformitate cu 
articolul 47.
Autoritățile contractante solicită 
ofertanților să furnizeze informații 
referitoare la originea bunurilor și/sau a 
serviciilor conținute în ofertă și la 
valoarea acestora.
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare prin care să se stabilească 
formulare standard pentru declarațiile 
privind originea bunurilor și a serviciilor.
Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă menționată la articolul 91 
alineatul (2).
În cazul în care autoritățile contractante 



PE492.858v01-00 96/160 AM\908711RO.doc

RO

primesc oferte care îndeplinesc condițiile 
de la alineatul (1) pentru care 
intenționează să solicite excluderea din 
motivul respectiv, ele notifică Comisia. În 
timpul procedurii de notificare, 
autoritatea contractantă își poate 
continua analiza ofertelor.
Notificarea se transmite pe cale 
electronică utilizându-se un formular 
standard. Comisia adoptă acte de punere 
în aplicare prin care stabilește 
formularele standard. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 91 alineatul (2). 
Formularul standard conține următoarele 
informații:
(a) numele și datele de contact ale 
autorității contractante;
(b) o descriere a obiectului contractului;
(c) numele și datele de contact ale 
operatorului economic a cărui ofertă 
urmează să fie exclusă;
(d) informații privind originea 
operatorului economic, a bunurilor și/sau 
a serviciilor și valoarea acestora.
Comisia poate solicita informații 
suplimentare autorității contractante.
Informațiile respective se transmit în 
termen de opt zile lucrătoare, începând cu 
prima zi lucrătoare care urmează datei la 
care autoritatea contractantă respectivă 
primește cererea de informații 
suplimentare. Dacă Comisia nu primește 
nicio informație în acest termen, perioada 
stabilită la alineatul (3) se suspendă până 
când Comisia primește informațiile 
solicitate.
(3) Pentru contractele menționate la 
alineatul (1), Comisia adoptă un act de 
punere în aplicare privind aprobarea 
excluderii planificate în termen de două 
luni începând cu prima zi lucrătoare care 
urmează datei la care Comisia primește 
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notificarea. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 91 alineatul (2a). Această 
perioadă poate fi prelungită o dată cu 
maximum două luni în cazuri justificate 
corespunzător, în special dacă 
informațiile conținute în notificare sau în 
documentele anexate la aceasta sunt 
incomplete sau inexacte ori dacă faptele 
raportate suferă modificări substanțiale. 
Dacă, la sfârșitul acestei perioade de două 
luni sau al perioadei prelungite, Comisia 
nu a adoptat nicio decizie, nici de 
aprobare, nici de respingere a excluderii, 
se consideră că excluderea a fost respinsă 
de Comisie.
(4) Atunci când adoptă acte de punere în 
aplicare în temeiul alineatului (3), 
Comisia aprobă excluderea planificată în 
următoarele cazuri:
(a) dacă acordul internațional privind 
accesul pe piață în domeniul achizițiilor 
publice existent între Uniune și țara din 
care sunt originare bunurile și/sau 
serviciile conține, pentru bunurile și/sau 
serviciile pentru care este propusă 
excluderea respectivă, rezerve explicite 
privind accesul pe piață formulate de 
Uniune;
(b) dacă nu există un acord precum cel 
menționat la litera (a), iar țara terță 
menține măsuri restrictive referitoare la 
achiziții care duc la o lipsă de 
reciprocitate substanțială în privința 
deschiderii pieței între Uniune și țara 
terță în cauză.
În sensul literei (b), se consideră că nu 
există o reciprocitate substanțială atunci 
când măsurile restrictive referitoare la 
achiziții duc la discriminări grave și 
repetate ale operatorilor economici și ale 
bunurilor și serviciilor din Uniune.
La adoptarea unor acte de punere în 
aplicare în temeiul alineatului (3), 
Comisia nu aprobă o excludere 
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planificată dacă aceasta ar încălca 
angajamentele privind accesul pe piață 
asumate de Uniune prin acordurile 
internaționale încheiate.
(5) Atunci când evaluează existența unei 
lipse de reciprocitate substanțială, 
Comisia analizează următoarele 
elemente:
(a) măsura în care legislația în materie de 
achiziții publice din țara în cauză asigură 
transparența în conformitate cu 
standardele internaționale în domeniul 
achizițiilor publice și împiedică 
discriminarea bunurilor, a serviciilor și a 
operatorilor economici din Uniune;
(b) măsura în care autoritățile publice 
și/sau autoritățile contractante individuale 
mențin sau adoptă practici discriminatorii 
față de bunurile, serviciile și operatorii 
economici din Uniune.
(6) Înainte de a lua o decizie în temeiul 
alineatului (3), Comisia audiază 
ofertantul sau ofertanții în cauză.
(7) Autoritățile contractante care au 
exclus oferte în temeiul alineatului (1) 
indică acest fapt în anunțul de atribuire a 
contractului pe care îl publică în 
conformitate cu articolul 48 din prezenta 
directivă.
Articolul 22b
Regulile de origine
(1) Originea unui produs se stabilește în 
conformitate cu articolele 22-26 din 
Regulamentul (CE) nr. 2913/1992 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 octombrie 1992 de instituire a 
Codului Vamal Comunitar.
(2) Originea unui serviciu se stabilește pe 
baza originii persoanei fizice sau juridice 
care îl prestează.
(3) În sensul prezentei directive, bunurile 
sau serviciile originare din țările din
Spațiul Economic European, altele decât 
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statele membre, sunt tratate în același 
mod ca cele originare din statele membre.
Articolul 22c
Punerea în aplicare a condițiilor de 
reciprocitate
Contractele încheiate cu un operator 
economic care încalcă actele de punere în 
aplicare ale Comisiei adoptate în 
conformitate cu articolul 22a ca urmare a 
intenției de excludere notificate de 
autoritățile contractante sunt declarate 
fără efect în sensul Directivei 
2007/66/CE.

Or. en

Amendamentul 649
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Titlul I – capitolul IIa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL IIa 
Reguli de reciprocitate
Articolul 22a
Excluderea, de către autoritățile 
contractante, a ofertelor care cuprind 
produse sau servicii care nu fac obiectul 
unui acord internațional 
(1) În conformitate cu prezentul articol, 
autoritățile contractante evaluează dacă 
se pot exclude din procedurile de atribuire 
a contractelor de achiziții publice ofertele 
care cuprind lucrări, bunuri sau servicii 
originare din țări terțe care nu au încheiat 
un acord internațional, dacă valoarea 
lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care 
nu fac obiectul unui acord reprezintă 
peste 50 % din valoarea totală a 
lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care 
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alcătuiesc oferta.
O ofertă care provine dintr-o țară terță 
care nu a încheiat un acord internațional 
este respinsă automat, dacă prețul este cu 
30 % mai mic decât prețurile sau costurile 
medii ale celorlalte oferte. 
(2) Autoritățile contractante pot solicita 
ofertanților să furnizeze informații 
referitoare la originea lucrărilor, 
bunurilor și serviciilor conținute în ofertă 
și la valoarea acestora. Ele acceptă 
declarații pe propria răspundere ca mijloc 
provizoriu de a împiedica excluderea unei 
oferte în temeiul alineatului (1). O 
autoritate contractantă poate solicita unui 
ofertant, în orice moment al procedurii, să 
furnizeze integral sau parțial documentele 
solicitate, dacă acest lucru se dovedește a 
fi necesar pentru a asigura derularea 
corespunzătoare a procedurii. În cazul în 
care primesc oferte care respectă 
condițiile de la alineatul (1) pe care 
intenționează să le excludă, autoritățile 
contractante notifică Comisia. Ele pot 
continua evaluarea ofertelor pe parcursul 
procedurii de notificare. Notificarea se 
transmite pe cale electronică, utilizându-
se un formular standard. Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare prin 
care stabilește formularele standard care 
trebuie utilizate pentru a depune 
declarații privind originea lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 91 alineatul (2). 
Formularul standard conține următoarele 
informații:
(a) numele și datele de contact ale 
autorității contractante;
(b) o descriere a obiectului contractului; 
(c) numele și datele de contact ale 
operatorului economic a cărui ofertă 
urmează să fie exclusă;
(d) informații privind originea 
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operatorului economic, a lucrărilor, a 
bunurilor sau a serviciilor și valoarea 
acestora. 
(3) În cazul în care Comisia nu aprobă 
decizia autorității contractante de a 
exclude o ofertă în temeiul alineatului (1), 
Comisia notifică dezacordul său motivat 
în termen de 15 zile începând din prima zi 
lucrătoare ulterioară datei la care 
Comisia primește notificarea. Acest 
termen poate fi prelungit o dată cu 
maximum 15 zile în cazuri justificate 
corespunzător, în special dacă 
informațiile conținute în notificare sau în 
documentele anexate la aceasta sunt 
incomplete sau inexacte ori dacă faptele 
raportate suferă modificări substanțiale. 
Dacă, la sfârșitul perioadei de 30 de zile, 
Comisia nu a adoptat o decizie care să 
aprobe sau să respingă excluderea, se 
consideră că excluderea a fost acceptată 
de Comisie.
(4) Excluderea din procedurile de 
atribuire a contractelor a ofertelor care 
conțin lucrări, bunuri sau servicii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții:
(a) dacă acordul internațional privind 
accesul pe piață în domeniul achizițiilor 
publice încheiat între Uniune și țara de 
origine a produselor sau a serviciilor 
conține, pentru produsele sau serviciile a 
căror excludere este propusă, rezerve 
explicite privind accesul pe piață 
formulate de Uniune;
(b) în lipsa acordului menționat la litera 
(a) și dacă țara terță aplică măsuri 
restrictive în materie de achiziții publice 
care generează o lipsă de reciprocitate 
substanțială în ceea ce privește 
deschiderea pieței între Uniune și țara 
terță în cauză. 
În sensul literei (b), se presupune că 
există o lipsă de reciprocitate substanțială 
în cazul în care măsurile restrictive în 
materie de achiziții duc la discriminări 
grave și repetate ale operatorilor 
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economici, lucrărilor, bunurilor și 
serviciilor din Uniune. 
(5) Comisia audiază autoritățile 
contractante în cauză înainte de a lua o 
decizie în conformitate cu alineatul (3).
Articolul 22b 
Punerea în aplicare a condițiilor de 
reciprocitate
Contractele încheiate cu un operator 
economic care încalcă decizia Comisiei de 
aprobare a excluderii unei oferte, în 
conformitate cu articolul 22a, ca urmare 
a notificării intenției de excludere din 
partea autorităților contractante sunt 
declarate fără efect în sensul Directivei 
2007/66/CE.

Or. fr

Amendamentul 650
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În organizarea serviciilor publice, 
autoritățile contractante pot utiliza un 
sistem de bonuri pentru servicii în scopul 
de a oferi clienților libertatea de a alege 
un furnizor de servicii. O autoritate 
contractantă stabilește valoarea bonului 
pentru servicii, precum și serviciile pentru 
care bonul respectiv poate fi utilizat și 
clienții care îl pot utiliza.
O autoritate contractantă poate stabili 
cerințele pe care un furnizor de servicii
trebuie să le îndeplinească pentru a fi 
inclus în sistemul de bonuri pentru 
servicii. Aceste cerințe trebuie să fie 
nediscriminatorii și proporționale cu 
obiectul serviciului. Toți furnizorii de 
servicii care îndeplinesc cerințele trebuie 
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incluși în sistem. Lista furnizorilor de 
servicii trebuie să fie pusă la dispoziția 
publicului.
De asemenea, o autoritate contractantă 
poate alege furnizorii de servicii care 
urmează să fie incluși în sistemul de 
bonuri pentru servicii printr-o procedură 
prevăzută în prezenta directivă.
Un client poate alege orice furnizor de 
servicii inclus în sistemul de bonuri 
pentru servicii sau poate opta să nu 
utilizeze acest sistem.

Or. en

Justificare

În situația economică actuală este nevoie de noi instrumente eficiente pentru a organiza 
serviciile publice. Un sistem de bonuri pentru servicii este un mod suplimentar de a face acest 
lucru. IMM-urile sunt avantajate, deoarece pot pătrunde foarte ușor în cadrul unui sistem de 
bonuri pentru servicii. Acest sistem îi asigură cetățeanului libertatea de a alege, acesta 
putând decide care este furnizorul de servicii. În mod evident, un sistem de bonuri pentru 
servicii este și în avantajul autorității.

Amendamentul 651
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot să nu publice 
o invitație la o procedură concurențială 
de ofertare în cazul în care includ în 
procedura competitivă cu negociere sau 
dialog competitiv toți ofertanții și numai 
ofertanții care îndeplinesc criteriile 
prevăzute la articolele 55-65 și care au 
depus, pe durata procedurii deschise sau 
restrânse anterioare, oferte conforme cu 
cerințele formale ale procedurii de 
achiziție.

Or. en
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Amendamentul 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot prevedea că autoritățile 
contractante pot aplica parteneriate pentru 
inovare, după cum se prevede în prezenta 
directivă.

Statele membre prevăd că autoritățile 
contractante pot aplica parteneriate pentru 
inovare, după cum se prevede în prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Promovarea flexibilității în ceea ce privește alegerea procedurilor și promovarea unei 
practici inovatoare în materie de achiziții sunt priorități-cheie în contextul acestui exercițiu 
de modernizare. Ca atare, transpunerea celor mai relevante proceduri nu ar trebui să fie 
opțională și, în schimb, ar trebui să fie uniformă în toate statele membre pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile.

Amendamentul 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot prevedea că autoritățile 
contractante pot aplica parteneriate pentru 
inovare, după cum se prevede în prezenta 
directivă.

Statele membre prevăd că autoritățile 
contractante pot aplica parteneriate pentru 
inovare, după cum se prevede în prezenta 
directivă.

Or. fr

Amendamentul 654
Evelyne Gebhardt
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Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd că autoritățile 
contractante trebuie să aplice procedura 
competitivă cu negociere sau un dialog 
competitiv atunci când contractul de 
achiziții publice ar putea implica un 
transfer de întreprindere.

Or. de

Amendamentul 655
Christel Schaldemose

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:

Ele pot prevedea totodată posibilitatea ca 
autoritățile contractante să utilizeze o 
procedură competitivă cu negociere sau un 
dialog competitiv (articolele 27 și 28), cu 
condiția ca acestea să nu ducă la 
denaturarea concurenței sau la 
discriminare.

Or. da

Amendamentul 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4

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 totodată 
posibilitatea ca autoritățile contractante să 
utilizeze o procedură competitivă cu 
negociere sau un dialog competitiv în 
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situațiile următoare:
(a) în cazul lucrărilor, atunci când 
contractul de lucrări are ca obiect atât 
proiectarea, cât și execuția unor lucrări în 
sensul articolului 2 punctul (8), sau când 
sunt necesare negocieri pentru a stabili
structura juridică sau financiară a 
proiectului;

(a) în cazul lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor care îndeplinesc unul dintre 
criteriile următoare:

(b) în cazul contractelor de achiziții 
publice de lucrări, pentru lucrările care 
sunt realizate exclusiv în vederea 
cercetării sau inovării, experimentării sau 
dezvoltării, și nu pentru a asigura un 
profit sau pentru a recupera costurile de 
cercetare și de dezvoltare;

(i) în cazul în care nevoile autorității 
contractante nu pot fi îndeplinite fără 
adaptarea de soluții ușor accesibile;

(c) în cazul serviciilor sau al furnizării de 
bunuri, atunci când specificațiile tehnice 
nu pot fi definite cu suficientă precizie prin 
trimitere la un standard, un agrement tehnic 
european, o specificație tehnică comună 
sau o referință tehnică în sensul anexei VIII 
punctele 2-5;

(ii) includ soluții de proiectare sau 
inovatoare;

(d) în cazul prezentării unor oferte 
neconforme sau inacceptabile în sensul 
articolului 30 alineatul (2) litera (a) ca 
răspuns la o procedură deschisă sau 
restrânsă;

(iii) contractul nu poate fi atribuit fără
negocieri anterioare din cauza unor 
circumstanțe specifice legate de natura, 
de complexitatea sau de structura juridică
și financiară sau din cauza riscurilor 
aferente acestora;

(e) dacă, din cauza circumstanțelor 
specifice legate de natura sau de 
complexitatea lucrărilor, a bunurilor sau 
a serviciilor sau de riscurile aferente 
acestora, contractul nu poate fi atribuit 
fără negocieri prealabile.

(iv) ale căror specificații tehnice nu pot fi 
definite cu suficientă precizie de 
autoritatea contractantă prin trimitere la 
un standard, un agrement tehnic european, 
o specificație tehnică comună sau o 
referință tehnică în sensul anexei VIII 
punctele 2-5;

(b) în ceea ce privește lucrările, bunurile 
sau serviciile în cazul cărora, ca răspuns 
la o procedură deschisă sau restrânsă, se 
depun doar oferte neconforme sau 
inacceptabile. În astfel de situații, 
autoritățile contractante pot să nu publice 
un anunț de participare în cazul în care 
includ în procedura negociată toți 
ofertanții și numai ofertanții care 
îndeplinesc criteriile prevăzute la 
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articolele 55-63 și care au depus, pe 
durata procedurii deschise sau restrânse 
anterioare, oferte conforme cu cerințele 
formale ale procedurii de achiziție.

Or. en

Justificare

Acest amendament adaugă flexibilitate cu privire la utilizarea negocierilor. Promovarea 
flexibilității în ceea ce privește alegerea procedurilor și promovarea unei practici inovatoare 
în materie de achiziții sunt priorități-cheie în contextul acestui exercițiu de modernizare. Ca 
atare, transpunerea celor mai relevante proceduri nu ar trebui să fie opțională și, în schimb, 
ar trebui să fie uniformă în toate statele membre pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile.

Amendamentul 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Or. de

Justificare

În anumite cazuri, o procedură competitivă cu negociere 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 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

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

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

Or. fr

Amendamentul 659
Wim van de Camp

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:

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

Or. nl

Amendamentul 660
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul lucrărilor, atunci când 
contractul de lucrări are ca obiect atât 
proiectarea, cât și execuția unor lucrări în 
sensul articolului 2 punctul (8), sau când 
sunt necesare negocieri pentru a stabili 
structura juridică sau financiară a 
proiectului;

eliminată

Or. da
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Amendamentul 661
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul lucrărilor, atunci când 
contractul de lucrări are ca obiect atât
proiectarea, cât și execuția unor lucrări în 
sensul articolului 2 punctul (8), sau când 
sunt necesare negocieri pentru a stabili 
structura juridică sau financiară a 
proiectului;

(a) în cazul lucrărilor, atunci când 
contractele au mai multe obiecte, cum ar 
fi proiectarea, execuția, finanțarea, 
exploatarea și întreținerea unor lucrări în 
sensul articolului 2 punctul (8), sau când 
sunt necesare negocieri pentru a stabili 
structura juridică sau financiară a 
proiectului;

Or. fr

Amendamentul 662
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul lucrărilor, atunci când 
contractul de lucrări are ca obiect atât 
proiectarea, cât și execuția unor lucrări în 
sensul articolului 2 punctul (8), sau când 
sunt necesare negocieri pentru a stabili 
structura juridică sau financiară a 
proiectului;

(a) în cazul lucrărilor, când sunt necesare 
negocieri pentru a stabili structura juridică 
sau financiară a proiectului;

Or. en

Justificare

Această dispoziție ar putea crea stimulente pentru autoritățile contractante de a cumula 
proiectarea și executarea lucrărilor într-un singur contract mare, ceea ce ar putea să nu fie 
întotdeauna opțiunea de preferat.
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Amendamentul 663
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul contractelor de achiziții 
publice de lucrări, pentru lucrările care 
sunt realizate exclusiv în vederea 
cercetării sau inovării, experimentării sau 
dezvoltării, și nu pentru a asigura un 
profit sau pentru a recupera costurile de 
cercetare și de dezvoltare;

eliminată

Or. da

Amendamentul 664
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul contractelor de achiziții publice 
de lucrări, pentru lucrările care sunt 
realizate exclusiv în vederea cercetării sau 
inovării, experimentării sau dezvoltării, și 
nu pentru a asigura un profit sau pentru a 
recupera costurile de cercetare și de 
dezvoltare;

(b) în cazul contractelor de achiziții publice 
de lucrări, bunuri și servicii, pentru 
lucrările care sunt realizate exclusiv în 
vederea cercetării sau inovării, 
experimentării sau dezvoltării, și nu pentru 
a asigura un profit sau pentru a recupera 
costurile de cercetare și de dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 665
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul serviciilor sau al furnizării de 
bunuri, atunci când specificațiile tehnice 
nu pot fi definite cu suficientă precizie 
prin trimitere la un standard, un 
agrement tehnic european, o specificație 
tehnică comună sau o referință tehnică în 
sensul anexei VIII punctele 2-5;

eliminată

Or. da

Amendamentul 666
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul serviciilor sau al furnizării de 
bunuri, atunci când specificațiile tehnice nu 
pot fi definite cu suficientă precizie prin 
trimitere la un standard, un agrement tehnic 
european, o specificație tehnică comună 
sau o referință tehnică în sensul anexei VIII 
punctele 2-5;

(c) în cazul serviciilor sau al furnizării de 
bunuri bazate pe cunoștințe, atunci când 
specificațiile tehnice nu pot fi definite cu 
suficientă precizie prin trimitere la un 
standard, un agrement tehnic european, o 
specificație tehnică comună sau o referință 
tehnică în sensul anexei VIII punctele 2-5;

Or. en

Justificare

Procedura competitivă cu negociere este singura procedură posibilă care este adecvată în 
cazul serviciilor creative, întrucât rezultatul acestora nu poate fi anticipat, drept consecință a 
naturii lor creative. Prin urmare, „serviciile intelectuale sau bazate pe cunoștințe” (a se 
vedea definiția propusă la articolul 1) ar trebui desemnate ca atare în mod clar, iar 
transpunerea procedurii competitive cu negociere ar trebui să devină obligatorie.

Amendamentul 667
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul prezentării unor oferte 
neconforme sau inacceptabile în sensul 
articolului 30 alineatul (2) litera (a) ca 
răspuns la o procedură deschisă sau 
restrânsă;

eliminată

Or. da

Amendamentul 668
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă, din cauza circumstanțelor 
specifice legate de natura sau de 
complexitatea lucrărilor, a bunurilor sau 
a serviciilor sau de riscurile aferente 
acestora, contractul nu poate fi atribuit 
fără negocieri prealabile.

eliminată

Or. da

Amendamentul 669
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă, din cauza circumstanțelor 
specifice legate de natura sau de 
complexitatea lucrărilor, a bunurilor sau a 
serviciilor sau de riscurile aferente 
acestora, contractul nu poate fi atribuit fără 
negocieri prealabile.

(e) dacă autoritățile contractante justifică 
în invitația la procedura concurențială de 
ofertare că, din cauza circumstanțelor 
specifice legate de natura, de structura 
juridică sau financiară sau de 
complexitatea lucrărilor, a bunurilor sau a 
serviciilor sau de riscurile aferente 
acestora, contractul nu poate fi atribuit fără 
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negocieri prealabile.

Or. en

Justificare

Făcând procedura negociată accesibilă, de asemenea, în mod explicit pentru contractele 
complexe, avem nevoie de o extindere limitată a domeniului de aplicare propus al propunerii 
Comisiei.

Amendamentul 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dacă cerințele specifice în materie de 
achiziții ale autorității contractante nu pot 
fi îndeplinite fără a recurge în mod 
exclusiv la soluții standardizate.

Or. de

Justificare

Autoritățile contractante ar trebui să poată alege procedura competitivă cu negociere, în 
cazul în care nu pot recurge în mod exclusiv la produse sau servicii standardizate în cadrul 
procedurii de achiziție.

Amendamentul 671
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) ca urmare a cerințelor legate de 
consultarea cu reprezentanții angajaților
privind lucrările sau serviciile în cazul 
cărora este afectat personalul.
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Or. de

Amendamentul 672
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioada cuprinsă între expirarea 
termenului de primire a ofertelor și 
semnarea contractului, autoritățile 
contractante pot intra în dialog cu 
ofertanții, fie în vederea clarificării sau 
remedierii erorilor, omisiunilor sau 
confuziilor din oferte, fie în vederea 
clarificării sau completării conținutului 
ofertelor și în măsura în care aceasta nu 
duce la discriminare.

Or. da

Amendamentul 673
Christel Schaldemose

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

Or. da

Amendamentul 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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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

Or. en

Justificare

Promovarea flexibilității în ceea ce privește alegerea procedurilor și promovarea unei 
practici inovatoare în materie de achiziții sunt priorități-cheie în contextul acestui exercițiu 
de modernizare. Ca atare, transpunerea celor mai relevante proceduri nu ar trebui să fie 
opțională și, în schimb, ar trebui să fie uniformă în toate statele membre pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile.

Amendamentul 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Or. de

Justificare

În anumite cazuri, o procedură competitivă cu negociere 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. Procedura cu 
negociere ar trebui introdusă în toate statele membre în vederea promovării armonizării 
pieței interne și a comerțului transfrontalier.



PE492.858v01-00 116/160 AM\908711RO.doc

RO

Amendamentul 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

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

Or. fr

Amendamentul 677
Wim van de Camp

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

Or. nl

Justificare

Procedura competitivă cu negociere, dialogul competitiv și parteneriatul pentru inovare oferă 
autorităților contractante oportunități bune de a-și simplifica, flexibiliza și eficientiza 
politicile în materie de achiziții. Oferind statelor membre opțiunea de a nu implementa aceste 
proceduri, autoritățile contractante sunt private de această libertate. Este important ca toate 
autoritățile contractante să poată utiliza aceste noi proceduri în viitor.

Amendamentul 678
Marc Tarabella
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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

Or. fr

Amendamentul 679
Phil Prendergast

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.

Statele membre transpun în legislația lor 
națională procedura competitivă cu 
negociere, procedura dialogului competitiv 
și procedura parteneriatului pentru inovare.

Or. en

Amendamentul 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Invitația la procedura concurențială de 
ofertare se poate face prin unul dintre 
următoarele mijloace:

Invitația la procedura concurențială de 
ofertare se face prin intermediul unui 
anunț de participare, conform articolului 
47.

Or. en
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Justificare

Acest amendament adaugă flexibilitate cu privire la utilizarea negocierilor.

Amendamentul 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un anunț de participare, conform 
articolului 47,

eliminată

Or. en

Justificare

Text mutat la paragraful introductiv. Acest amendament adaugă flexibilitate cu privire la 
utilizarea negocierilor.

Amendamentul 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care contractul este atribuit 
prin procedura restrânsă sau procedura 
competitivă cu negociere de către o 
autoritate contractantă regională sau 
locală, prin intermediul unui anunț de 
intenție, în conformitate cu articolul 46 
alineatul (2).

eliminată

Or. en

Justificare

Acest amendament adaugă flexibilitate cu privire la utilizarea negocierilor.
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Amendamentul 683
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care contractul este atribuit 
prin procedura restrânsă sau procedura 
competitivă cu negociere de către o 
autoritate contractantă regională sau 
locală, prin intermediul unui anunț de 
intenție, în conformitate cu articolul 46 
alineatul (2).

(b) în cazul în care contractul este atribuit 
prin procedura restrânsă sau procedura 
competitivă cu negociere de către o 
autoritate contractantă, prin intermediul 
unui anunț de intenție, în conformitate cu 
articolul 46 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul menționat la litera (b), operatorii 
economici care și-au manifestat interesul în 
urma publicării anunțului de intenție vor fi
invitați ulterior să își confirme interesul în 
scris prin intermediul unei „invitații pentru
confirmarea interesului”, în conformitate 
cu articolul 52.

În cazul în care contractul este atribuit 
prin procedura restrânsă sau procedura 
competitivă cu negociere de o autoritate 
contractantă regională sau locală, statele 
membre prevăd, fără a aduce atingere 
primului paragraf, că invitația la 
procedura concurențială de ofertare poate 
fi făcută prin intermediul unui anunț de 
intenție, în conformitate cu articolul 46 
alineatul (2). Ele pot, de asemenea, să 
rezerve această posibilitate unor categorii 
specifice de autorități contractante 
regionale sau locale.
În cazul în care invitația la procedura 
concurențială de ofertare se face prin 
intermediul unui anunț de intenție, în 
conformitate cu articolul 46 alineatul (2), 
operatorii economici care și-au manifestat 
interesul în urma publicării anunțului de 
intenție sunt invitați ulterior să își confirme 
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interesul în scris prin intermediul unei 
„invitații pentru confirmarea interesului”, 
în conformitate cu articolul 52.

Or. en

Justificare

Acest amendament adaugă flexibilitate cu privire la utilizarea negocierilor. De asemenea, 
asigură transpunerea armonizată în întreaga UE.

Amendamentul 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot prevedea că 
autoritățile contractante pot recurge la o 
procedură negociată fără publicare 
prealabilă numai în cazurile și situațiile
prevăzute în mod expres la articolul 30.

(3) În cazurile și situațiile specifice 
prevăzute în mod expres la articolul 30, 
statele membre prevăd că autoritățile 
contractante pot recurge la o procedură 
negociată fără publicare prealabilă. Statele 
membre nu permit utilizarea acestei 
proceduri în orice alt caz decât cele
prevăzute la articolul 30.

Or. en

Justificare

Acest amendament adaugă flexibilitate cu privire la utilizarea negocierilor. De asemenea, 
asigură transpunerea armonizată în întreaga UE.

Amendamentul 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 40 de zile de la data la care s-a trimis 

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 21 de zile de la data la care s-a trimis 
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anunțul de participare. anunțul de participare. Perioada respectivă 
poate fi prelungită cu 40 de zile în cazuri 
excepționale speciale.

Or. de

Justificare

Termenele mai scurte accelerează procedura fără a avea neapărat ca rezultat oferte de o 
calitate mai scăzută. Oferta în sine nu implică nici un angajament din partea contractantului. 
Presupunând că în această etapă nu se solicită nicio certificare care să necesite mult timp, 
formularul de candidatură poate fi completat și trimis relativ repede.

Amendamentul 687
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 40 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 45 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

Or. pt

Amendamentul 688
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 40 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 45 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

Or. en



PE492.858v01-00 122/160 AM\908711RO.doc

RO

Amendamentul 689
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 40 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 52 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

Or. en

Justificare

Din punct de vedere practic, noile termene sunt prea scurte și ar putea limita concurența.

Amendamentul 690
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 40 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 47 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

Or. en

Justificare

Termenul pentru primirea ofertelor ar trebui prelungit la 47 de zile, ceea ce oferă 
candidaților destul timp să își pregătească ofertele și este mai scurt decât termenul actual (52 
de zile).

Amendamentul 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă autoritățile contractante au 
publicat un anunț de intenție care nu este 
utilizat ca mijloc de invitație la procedura 
concurențială de ofertare, termenul 
minim de primire a ofertelor prevăzut la 
alineatul (1) al doilea paragraf din 
prezentul articol poate fi redus la 20 de 
zile, sub rezerva îndeplinirii următoarelor 
două condiții:

eliminat

(a) anunțul de intenție a inclus toate 
informațiile necesare pentru anunțul de 
participare prevăzute în anexa VI partea 
B secțiunea I, în măsura în care 
informațiile respective sunt disponibile în 
momentul publicării anunțului de 
intenție;
(b) anunțul a fost trimis spre publicare cu 
o perioadă cuprinsă între 45 de zile și 12 
luni înainte de data trimiterii anunțului 
de participare.

Or. de

Justificare

Termenul ar trebui redus la 21 de zile [a se vedea amendamentul la articolul 25 alineatul (1) 
al acelorași autori], cu o posibilă prelungire la 40 de zile în cazuri excepționale. Cazurile 
enumerate la articolul 25 alineatul (2) pot fi eliminate prin inversarea raportului regulă-
excepție.

Amendamentul 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă autoritățile contractante au 
publicat un anunț de intenție care nu este 
utilizat ca mijloc de invitație la procedura 
concurențială de ofertare, termenul minim 

(2) Dacă autoritățile contractante au 
publicat un anunț de intenție care nu este 
utilizat ca mijloc de invitație la procedura 
concurențială de ofertare, termenul minim 
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de primire a ofertelor prevăzut la alineatul 
(1) al doilea paragraf din prezentul articol 
poate fi redus la 20 de zile, sub rezerva 
îndeplinirii următoarelor două condiții:

de primire a ofertelor prevăzut la alineatul 
(1) al doilea paragraf din prezentul articol 
poate fi redus la 15 zile, sub rezerva 
îndeplinirii următoarelor două condiții:

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 693
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă autoritățile contractante au 
publicat un anunț de intenție care nu este 
utilizat ca mijloc de invitație la procedura 
concurențială de ofertare, termenul minim 
de primire a ofertelor prevăzut la alineatul 
(1) al doilea paragraf din prezentul articol 
poate fi redus la 20 de zile, sub rezerva 
îndeplinirii următoarelor două condiții:

(2) Dacă autoritățile contractante au 
publicat un anunț de intenție care nu este 
utilizat ca mijloc de invitație la procedura 
concurențială de ofertare, termenul minim 
de primire a ofertelor prevăzut la alineatul 
(1) al doilea paragraf din prezentul articol 
poate fi redus la 30 de zile, sub rezerva 
îndeplinirii următoarelor două condiții:

Or. en

Amendamentul 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o stare de urgență 
demonstrată în mod corespunzător de 
către autoritățile contractante face 
imposibil de respectat termenul prevăzut 
la al doilea paragraf de la alineatul (1), 
acestea pot stabili un termen care nu 

eliminat
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poate fi mai mic de 20 zile de la data la 
care s-a trimis anunțul de participare.

Or. de

Justificare

Termenul ar trebui redus la 21 de zile [a se vedea amendamentul la articolul 25 alineatul (1) 
al acelorași autori], cu o posibilă prelungire la 40 de zile în cazuri excepționale. Cazurile 
enumerate la articolul 25 alineatul (2) pot fi eliminate prin inversarea raportului regulă-
excepție.

Amendamentul 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o stare de urgență 
demonstrată în mod corespunzător de către 
autoritățile contractante face imposibil de 
respectat termenul prevăzut la al doilea 
paragraf de la alineatul (1), acestea pot 
stabili un termen care nu poate fi mai mic 
de 20 zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

(3) În cazul în care o stare de urgență 
demonstrată în mod corespunzător de către 
autoritățile contractante face imposibil de 
respectat termenul prevăzut la al doilea 
paragraf de la alineatul (1), acestea pot 
stabili un termen care nu este mai mic de 
15 zile de la data la care s-a trimis anunțul 
de participare.

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea contractantă poate reduce 
cu cinci zile termenul pentru primirea 

eliminat
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ofertelor prevăzut la alineatul (1) al doilea 
paragraf, în cazul în care acceptă ca 
ofertele să fie depuse prin mijloace 
electronice, în conformitate cu articolul 
19 alineatele (3), (4) și (5).

Or. de

Justificare

Termenul ar trebui redus la 21 de zile [a se vedea amendamentul la articolul 25 alineatul (1) 
al acelorași autori], cu o posibilă prelungire la 40 de zile în cazuri excepționale. Cazurile 
enumerate la articolul 25 alineatul (2) pot fi eliminate prin inversarea raportului regulă-
excepție.

Amendamentul 697
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea contractantă poate reduce 
cu cinci zile termenul pentru primirea 
ofertelor prevăzut la alineatul (1) al doilea 
paragraf, în cazul în care acceptă ca 
ofertele să fie depuse prin mijloace 
electronice, în conformitate cu articolul 
19 alineatele (3), (4) și (5).

eliminat

Or. en

Amendamentul 698
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea contractantă poate reduce 
cu cinci zile termenul pentru primirea 
ofertelor prevăzut la alineatul (1) al doilea 

eliminat
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paragraf, în cazul în care acceptă ca 
ofertele să fie depuse prin mijloace 
electronice, în conformitate cu articolul 
19 alineatele (3), (4) și (5).

Or. en

Amendamentul 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 30 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului.

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 21 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului.

Or. de

Justificare

Termenul propus de Comisie este prea lung și ar putea fi redus la 21 de zile, o perioadă 
suficientă din punct de vedere practic. Termenele mai scurte accelerează procedura fără a 
avea neapărat ca rezultat oferte de o calitate mai scăzută. Oferta în sine nu implică nici un 
angajament din partea contractantului, iar formularul de candidatură poate fi completat și 
trimis relativ repede.

Amendamentul 700
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 30 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 45 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
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se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului.

se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului.

Or. en

Amendamentul 701
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 30 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului.

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 37 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului.

Or. en

Amendamentul 702
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 30 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului.

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 35 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului.

Or. en
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Justificare

Termenul pentru primirea cererilor de participare ar trebui prelungit la 35 de zile, ceea ce 
oferă candidaților destul timp să își pregătească ofertele și este mai scurt decât termenul 
actual (37 de zile).

Amendamentul 703
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numai operatorii economici invitați de 
autoritatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot depune o ofertă. 
Autoritățile contractante pot limita numărul 
candidaților corespunzători pentru a fi 
invitați să participe la procedură în 
conformitate cu articolul 64.

(2) Numai operatorii economici selectați de 
autoritatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot depune o ofertă. 
Autoritățile contractante pot limita numărul 
candidaților corespunzători pentru a fi 
selectați să participe la procedură în 
conformitate cu articolul 64.

Or. en

Amendamentul 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 35 de zile de la data la care s-a trimis 
invitația de participare la procedura de 
ofertare.

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 21 de zile de la data la care s-a trimis 
invitația de participare la procedura de 
ofertare.

Or. de

Justificare

Termenul propus de Comisie este prea lung și ar putea fi redus la 21 de zile, o perioadă 
suficientă din punct de vedere practic. Termenele mai scurte accelerează procedura fără a 
avea neapărat ca rezultat oferte de o calitate mai scăzută. Oferta în sine nu implică nici un 
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angajament din partea contractantului, iar formularul de candidatură poate fi completat și 
trimis relativ repede.

Amendamentul 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 35 de zile de la data la care s-a trimis 
invitația de participare la procedura de 
ofertare.

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 30 de zile de la data la care s-a trimis 
invitația de participare la procedura de 
ofertare.

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 706
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 35 de zile de la data la care s-a trimis 
invitația de participare la procedura de 
ofertare.

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 45 de zile de la data la care s-a trimis 
invitația de participare la procedura de 
ofertare.

Or. en

Amendamentul 707
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 35 de zile de la data la care s-a trimis 
invitația de participare la procedura de 
ofertare.

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 40 de zile de la data la care s-a trimis 
invitația de participare la procedura de 
ofertare.

Or. en

Amendamentul 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă autoritățile contractante au 
publicat un anunț de intenție care nu este 
utilizat ca mijloc de invitație la procedura 
concurențială de ofertare, termenul minim 
de primire a ofertelor prevăzut la alineatul 
(2) al doilea paragraf din prezentul articol 
poate fi redus la 15 zile, sub rezerva 
îndeplinirii cumulative a următoarelor 
condiții:

(3) Dacă autoritățile contractante au 
publicat un anunț de intenție care nu este 
utilizat ca mijloc de invitație la procedura 
concurențială de ofertare, termenul minim 
de primire a ofertelor prevăzut la alineatul 
(2) al doilea paragraf din prezentul articol 
poate fi redus la 10 zile, sub rezerva 
îndeplinirii cumulative a următoarelor 
condiții:

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 709
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă autoritățile contractante au 
publicat un anunț de intenție care nu este 

(3) Dacă autoritățile contractante au 
publicat un anunț de intenție care nu este 



PE492.858v01-00 132/160 AM\908711RO.doc

RO

utilizat ca mijloc de invitație la procedura 
concurențială de ofertare, termenul minim 
de primire a ofertelor prevăzut la alineatul 
(2) al doilea paragraf din prezentul articol 
poate fi redus la 15 zile, sub rezerva 
îndeplinirii cumulative a următoarelor 
condiții:

utilizat ca mijloc de invitație la procedura 
concurențială de ofertare, termenul minim 
de primire a ofertelor prevăzut la alineatul 
(2) al doilea paragraf din prezentul articol 
poate fi redus, ca regulă generală, la 36 de 
zile, dar în niciun caz la mai puțin de 22 
de zile, sub rezerva îndeplinirii cumulative 
a următoarelor condiții:

Or. en

Amendamentul 710
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) anunțul a fost trimis spre publicare cu o 
perioadă cuprinsă între 45 de zile și 12 luni 
înainte de data trimiterii anunțului de 
participare.

(b) anunțul a fost trimis spre publicare cu o 
perioadă cuprinsă între 52 de zile și 12 luni 
înainte de data trimiterii anunțului de 
participare.

Or. en

Amendamentul 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile contractante regionale și 
locale pot stabili termenul pentru primirea 
ofertelor de comun acord între autoritatea 
contractantă și candidații selectați, cu 
condiția ca toți candidații să aibă la 
dispoziție același termen pentru pregătirea 
și transmiterea ofertelor. În cazul în care 
nu este posibil să se ajungă la un acord cu
privire la termenul pentru primirea 
ofertelor, autoritatea contractantă stabilește 

(4) Statele membre prevăd că toate 
autoritățile contractante regionale și locale 
sau anumite categorii de astfel de 
autorități pot stabili termenul pentru 
primirea ofertelor de comun acord între 
autoritatea contractantă și candidații 
selectați, cu condiția ca toți candidații să 
aibă la dispoziție același termen pentru 
pregătirea și transmiterea ofertelor. În 
absența unui acord cu privire la termenul 



AM\908711RO.doc 133/160 PE492.858v01-00

RO

un termen care este de cel puțin 10 zile de 
la data trimiterii invitației de participare la 
procedura de ofertare.

pentru primirea ofertelor, autoritatea 
contractantă stabilește un termen care este 
de cel puțin 10 zile de la data trimiterii 
invitației de participare la procedura de 
ofertare.

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție și, de asemenea, asigurare a transpunerii armonizate 
în întreaga UE.

Amendamentul 712
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile contractante regionale și 
locale pot stabili termenul pentru primirea 
ofertelor de comun acord între autoritatea 
contractantă și candidații selectați, cu 
condiția ca toți candidații să aibă la 
dispoziție același termen pentru pregătirea 
și transmiterea ofertelor. În cazul în care nu 
este posibil să se ajungă la un acord cu 
privire la termenul pentru primirea 
ofertelor, autoritatea contractantă stabilește 
un termen care este de cel puțin 10 zile de 
la data trimiterii invitației de participare la 
procedura de ofertare.

(4) Autoritățile contractante regionale și 
locale pot stabili termenul pentru primirea 
ofertelor de comun acord între autoritatea 
contractantă și candidații selectați, cu 
condiția ca toți candidații să aibă la 
dispoziție același termen pentru pregătirea 
și transmiterea ofertelor. În cazul în care nu 
este posibil să se ajungă la un acord cu 
privire la termenul pentru primirea 
ofertelor, autoritatea contractantă stabilește 
un termen care este de cel puțin 15 zile de 
la data trimiterii invitației de participare la 
procedura de ofertare.

Or. en

Amendamentul 713
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile contractante regionale și 
locale pot stabili termenul pentru primirea 
ofertelor de comun acord între autoritatea 
contractantă și candidații selectați, cu 
condiția ca toți candidații să aibă la 
dispoziție același termen pentru pregătirea 
și transmiterea ofertelor. În cazul în care nu 
este posibil să se ajungă la un acord cu 
privire la termenul pentru primirea 
ofertelor, autoritatea contractantă stabilește 
un termen care este de cel puțin 10 zile de 
la data trimiterii invitației de participare la 
procedura de ofertare.

(4) Autoritățile contractante regionale și 
locale pot stabili termenul pentru primirea 
ofertelor de comun acord între autoritatea 
contractantă și candidații selectați, cu 
condiția ca toți candidații să aibă la 
dispoziție același termen pentru pregătirea 
și transmiterea ofertelor. În cazul în care nu 
este posibil să se ajungă la un acord cu 
privire la termenul pentru primirea 
ofertelor, autoritatea contractantă stabilește 
un termen care este de cel puțin 15 zile de 
la data trimiterii invitației de participare la 
procedura de ofertare.

Or. fi

Amendamentul 714
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Termenul de primire a ofertelor 
prevăzut la alineatul (2) poate fi redus cu 
cinci zile în cazul în care autoritatea 
contractantă acceptă ca ofertele să fie 
depuse prin mijloace electronice, în 
conformitate cu articolul 19 alineatele (3), 
(4) și (5).

eliminat

Or. en

Amendamentul 715
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care autoritatea 
contractantă efectuează corecții ale 
documentelor aferente procedurii de 
ofertare în termenele menționate la 
alineatele (1), (2), (3) și (4), aceste 
termene se prelungesc cu 15 zile.

Or. en

Amendamentul 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul procedurilor competitive cu 
negociere, orice operator economic poate 
depune o cerere de participare ca răspuns la 
o invitație la o procedură concurențială de 
ofertare, furnizând informațiile cerute
pentru selecția calitativă.

(1) În cazul procedurilor competitive cu 
negociere, orice operator economic poate 
depune o cerere de participare ca răspuns la 
o invitație la o procedură concurențială de 
ofertare care să conțină informațiile 
prevăzute în anexa VI părțile B și C, 
furnizând informațiile pentru selecția 
calitativă solicitate de autoritatea 
contractantă.

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 717
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, autoritățile 
contractante descriu achiziția și cerințele 
minime care trebuie îndeplinite și 
precizează criteriile de atribuire, pentru ca 
operatorii economici să poată identifica 
natura și sfera de aplicare a achiziției și să 
decidă dacă să depună o cerere de 
participare la negocieri. În cadrul 
specificațiilor tehnice, autoritățile 
contractante precizează care dintre părțile 
acestora definesc cerințele minime.

În anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, autoritățile 
contractante descriu achiziția și cerințele 
minime care trebuie îndeplinite și 
precizează principalul criteriu sau 
principalele criterii de atribuire, pentru ca 
operatorii economici să poată identifica 
natura și sfera de aplicare a achiziției și să 
decidă dacă să depună o cerere de 
participare la negocieri.

Or. en

Justificare

Această dispoziție ar face ca procedura de negociere să fie mai restrictivă decât procedura 
deschisă și ar reduce securitatea juridică.

Amendamentul 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, 
autoritățile contractante descriu achiziția și
cerințele minime care trebuie îndeplinite și 
precizează criteriile de atribuire, pentru ca 
operatorii economici să poată identifica 
natura și sfera de aplicare a achiziției și să 
decidă dacă să depună o cerere de 
participare la negocieri. În cadrul 
specificațiilor tehnice, autoritățile 
contractante precizează care dintre părțile 
acestora definesc cerințele minime.

În documentele achiziției, autoritățile 
contractante indică elementele care 
definesc cerințele minime care trebuie 
îndeplinite. Indicațiile sunt suficient de 
precise pentru ca operatorii economici să 
poată identifica natura și sfera de aplicare a 
achiziției și să decidă dacă să depună o 
cerere de participare la procedură.

Or. en
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Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 719
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, autoritățile 
contractante descriu achiziția și cerințele 
minime care trebuie îndeplinite și 
precizează criteriile de atribuire, pentru ca 
operatorii economici să poată identifica 
natura și sfera de aplicare a achiziției și să 
decidă dacă să depună o cerere de 
participare la negocieri. În cadrul 
specificațiilor tehnice, autoritățile 
contractante precizează care dintre părțile 
acestora definesc cerințele minime.

În anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, autoritățile 
contractante descriu achiziția și cerințele 
minime care trebuie îndeplinite și 
precizează principalele criterii de atribuire, 
pentru ca operatorii economici să poată 
identifica natura și sfera de aplicare a 
achiziției și să decidă dacă să depună o 
cerere de participare la negocieri.

Or. de

Amendamentul 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, autoritățile 
contractante descriu achiziția și cerințele 
minime care trebuie îndeplinite și 
precizează criteriile de atribuire, pentru ca 
operatorii economici să poată identifica 
natura și sfera de aplicare a achiziției și să 
decidă dacă să depună o cerere de 
participare la negocieri. În cadrul 

În anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, autoritățile 
contractante descriu achiziția și cerințele 
minime care trebuie îndeplinite și 
precizează criteriile de atribuire, pentru ca 
operatorii economici să poată identifica 
natura și sfera de aplicare a achiziției și să 
decidă dacă să depună o cerere de 
participare la negocieri.
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specificațiilor tehnice, autoritățile 
contractante precizează care dintre părțile 
acestora definesc cerințele minime.

Or. de

Justificare

Noul articol 27 alineatul (1) al doilea paragraf introduce reguli mai stricte pentru procedura 
de negociere decât cele în vigoare în prezent. Aceasta nu numai că va duce la o deteriorare a 
practicii în domeniul achizițiilor, dar este și contrară obiectivului general al acestei reforme, 
acela de a simplifica procedurile și de a le face mai flexibile. Autoritățile contractante nu ar 
trebui să fie obligate să specifice cerințe minime înainte de deschiderea procedurii.

Amendamentul 721
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, autoritățile 
contractante descriu achiziția și cerințele 
minime care trebuie îndeplinite și 
precizează criteriile de atribuire, pentru ca 
operatorii economici să poată identifica 
natura și sfera de aplicare a achiziției și să 
decidă dacă să depună o cerere de 
participare la negocieri. În cadrul 
specificațiilor tehnice, autoritățile 
contractante precizează care dintre părțile 
acestora definesc cerințele minime.

În anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, autoritățile 
contractante descriu achiziția și cerințele 
minime care trebuie îndeplinite și 
precizează criteriile de atribuire, pentru ca 
operatorii economici să poată identifica 
natura și sfera de aplicare a achiziției și să 
decidă dacă să depună o cerere de 
participare la negocieri. În cadrul caietului 
de sarcini, autoritățile contractante 
precizează care dintre părțile acestora 
definesc cerințele minime.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura calitatea/cea mai bună valoare, în special a serviciilor de (soluții) de 
proiectare și de consultanță în domeniul ingineriei, negocierea nu ar trebui să devină o 
târguială: 1, prețul pentru obiectul original ar trebui protejat, 2,nevoia de clarificare privind 
modul de derulare a negocierii, 3, cerințele minime nu pot fi modificate.
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Amendamentul 722
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea promovării inovărilor, 
autoritățile contractante pot invita soluții 
inovatoare pentru probleme în loc să 
definească produse sau servicii specifice.

Or. en

Amendamentul 723
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 30 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului; termenul minim de primire a 
ofertelor este de 30 de zile de la data la 
care s-a trimis invitația. Se aplică articolul 
26 alineatele (3) - (6).

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este suficient de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului; termenul minim de primire a 
ofertelor este suficient de la data la care s-a 
trimis invitația. Se aplică articolul 26 
alineatele (3)-(6).

Or. en

Amendamentul 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 30 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului; termenul minim de primire a 
ofertelor este de 30 de zile de la data la 
care s-a trimis invitația. Se aplică articolul 
26 alineatele (3) - (6).

Se stabilește un termen suficient de 
primire a cererilor de participare de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului; termenul de primire a ofertelor 
se calculează de la data la care s-a trimis 
invitația și este suficient de lung. Se aplică 
articolul 26 alineatele (3)-(6).

Or. de

Justificare

Termenul minim nou introdus de 30 de zile ar trebui înlocuit cu „un termen suficient” în 
scopul de a oferi autorităților contractante mai multă flexibilitate. Termenul pentru primirea 
cererilor de participare nu ar trebui stabilit la un anumit număr de zile, ci ar trebui lăsat la 
discreția autorității contractante. Experiența anterioară a demonstrat că cererile de 
participare sunt la fel de complete și corecte atunci când termenele sunt în mod semnificativ 
mai scurte.

Amendamentul 725
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 30 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului; termenul minim de primire a 
ofertelor este de 30 de zile de la data la 
care s-a trimis invitația. Se aplică articolul 
26 alineatele (3) - (6).

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 35 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului; termenul minim de primire a 
ofertelor este de 30 de zile de la data la 
care s-a trimis invitația. Se aplică articolul 
26 alineatele (3)-(6).

Or. en
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Justificare

Termenul pentru primirea cererilor de participare ar trebui prelungit la 35 de zile, ceea ce 
oferă candidaților destul timp să își pregătească ofertele și este mai scurt decât termenul 
actual (37 de zile).

Amendamentul 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numai operatorii economici invitați de 
autoritatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot depune o ofertă 
scrisă, care va constitui baza pentru 
negocierile ulterioare. Autoritățile 
contractante pot limita numărul 
candidaților corespunzători pentru a fi 
invitați să participe la procedură în 
conformitate cu articolul 64.

(2) Numai operatorii economici invitați de 
autoritatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot depune o ofertă 
inițială, care constituie baza pentru 
negocierile ulterioare. Autoritățile 
contractante pot limita numărul 
candidaților corespunzători pentru a fi 
invitați să participe la procedură în 
conformitate cu articolul 64.

Or. en

Justificare

Ajustare tehnică pentru a asigura că achizițiile publice electronice sunt permise. Se urmează 
abordarea Consiliului privind alegerea procedurilor.

Amendamentul 727
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile contractante negociază cu 
ofertanții ofertele depuse de aceștia în 
vederea îmbunătățirii conținutului, pentru a 
corespunde mai bine criteriilor de atribuire 
și cerințelor minime menționate la 

(3) Autoritățile contractante negociază cu 
ofertanții ofertele depuse de aceștia în 
vederea îmbunătățirii conținutului, pentru a 
corespunde mai bine criteriilor de atribuire 
și cerințelor minime. Negocierea se poate 
axa pe componentele juridice, tehnice și 
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alineatul (1) al doilea paragraf. financiare ale ofertei, precum și pe 
variante și pe corectarea erorilor 
materiale.

Or. en

Amendamentul 728
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile contractante negociază cu 
ofertanții ofertele depuse de aceștia în 
vederea îmbunătățirii conținutului, pentru a 
corespunde mai bine criteriilor de atribuire 
și cerințelor minime menționate la alineatul 
(1) al doilea paragraf.

(3) Autoritățile contractante negociază cu 
ofertanții ofertele depuse și documentele 
achiziției, sub rezerva dispozițiilor de la 
alineatul (2), în vederea îmbunătățirii 
conținutului, pentru a corespunde mai bine 
criteriilor de atribuire și cerințelor minime 
menționate la alineatul (1) al doilea 
paragraf.

Or. fr

Amendamentul 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile contractante negociază cu 
ofertanții ofertele depuse de aceștia în 
vederea îmbunătățirii conținutului, pentru a 
corespunde mai bine criteriilor de atribuire 
și cerințelor minime menționate la 
alineatul (1) al doilea paragraf.

(3) Cu excepția cazului în care se 
stipulează altfel la al patrulea paragraf,
autoritățile contractante negociază cu 
ofertanții ofertele inițiale și toate ofertele 
ulterioare depuse de aceștia, cu excepția 
ofertelor finale în sensul alineatului (6), 
în vederea îmbunătățirii conținutului, 
pentru a asigura că ofertele îndeplinesc
mai bine criteriile de atribuire precizate în 
documentul achiziției.
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Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 730
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile contractante negociază cu 
ofertanții ofertele depuse de aceștia în 
vederea îmbunătățirii conținutului, pentru 
a corespunde mai bine criteriilor de 
atribuire și cerințelor minime menționate 
la alineatul (1) al doilea paragraf.

(3) Autoritățile contractante negociază cu 
ofertanții conținutul ofertei, sub rezerva
cerințelor minime menționate la alineatul 
(1) al doilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele elemente nu pot fi modificate
în cursul negocierilor:

Cerințele minime și criteriile de atribuire 
nu fac obiectul negocierilor.

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) descrierea achiziției; eliminată

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 733
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) descrierea achiziției; eliminată

Or. da

Amendamentul 734
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) descrierea achiziției; (a) descrierea generală a achiziției;

Or. en

Amendamentul 735
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) descrierea achiziției; (a) obiectul achiziției; 

Or. fr

Amendamentul 736
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) secțiunea din cadrul specificațiilor 
tehnice care definește cerințele minime;

eliminată

Or. en

Amendamentul 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) secțiunea din cadrul specificațiilor 
tehnice care definește cerințele minime;

eliminată

Or. en

Justificare

Text acoperit de noua propunere privind acest paragraf. Uniformizare a procesului de 
achiziție.

Amendamentul 738
Peter Simon
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Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) secțiunea din cadrul specificațiilor 
tehnice care definește cerințele minime;

eliminată

Or. de

Amendamentul 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) secțiunea din cadrul specificațiilor 
tehnice care definește cerințele minime;

eliminată

Or. de

Justificare

Ar trebui evitate noi sarcini administrative în scopul de a simplifica legislația UE privind 
achizițiile și de a o face mai flexibilă. Prin urmare, această dispoziție suplimentară ar trebui 
eliminată.

Amendamentul 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) criteriile de atribuire a contractului. eliminată

Or. en

Justificare

Text acoperit de noua propunere privind acest paragraf. Uniformizare a procesului de 
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achiziție.

Amendamentul 741
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) criteriile de atribuire a contractului. (c) criteriul principal sau criteriile 
principale de atribuire a contractului.

Or. en

Amendamentul 742
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) criteriile de atribuire a contractului. (c) criteriile principale de atribuire a 
contractului.

Or. de

Amendamentul 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) criteriile de atribuire a contractului. (c) criteriile principale de atribuire a 
contractului.

Or. de
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Justificare

Ar trebui să fie posibil să se facă mici ajustări în documentele achiziției ca parte din dialogul 
cu ofertanții.

Amendamentul 744
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) prețul, în cazul în care nu există nicio 
modificare a altor elemente din ofertă.

Or. en

Justificare

Scopul este evitarea utilizării negocierilor doar pentru a reduce prețul unui produs.

Amendamentul 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După expirarea termenului de depunere a 
ofertelor și înainte de a începe 
examinarea, autoritățile contractante pot 
specifica o pondere aferentă 
subdiviziunilor unui criteriu de atribuire 
definit în prealabil în conformitate cu 
articolul 66 alineatul (5), cu următoarele 
condiții:
(a) criteriile de atribuire a contractului 
prevăzute în documentele contractului 
sau în anunțul de participare nu au fost 
modificate;
(b) nu sunt incluse elemente noi care ar fi 
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putut afecta pregătirea ofertelor;
(c) nu rezultă discriminarea niciunuia 
dintre ofertanți.

Or. en

Justificare

Simplificare și uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot atribui 
contracte pe baza ofertelor inițiale fără 
negociere, în cazul în care au precizat 
clar în anunțul de participare, în invitația 
pentru confirmarea interesului sau în 
orice alt document al achiziției faptul că 
își rezervă acest drept.

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 747
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cursul negocierilor, autoritățile 
contractante asigură egalitatea de tratament 
pentru toți ofertanții. În acest scop, 
autoritățile contractante nu furnizează, în 

(4) În cursul negocierilor, autoritățile 
contractante asigură egalitatea de tratament 
pentru toți ofertanții. În acest scop, 
autoritățile contractante nu furnizează, în 
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mod discriminatoriu, informații care îi pot 
avantaja pe anumiți ofertanți în raport cu 
ceilalți. Ele se asigură în special că toți 
ofertanții ale căror oferte nu au fost 
eliminate în conformitate cu alineatul (5) 
sunt informați în scris în legătură cu orice 
modificări ale specificațiilor tehnice, altele 
decât cele care stabilesc cerințele minime,
în timp util pentru a le permite acestora să 
își modifice ofertele și să depună ofertele 
revizuite ca urmare a acestor modificări, 
dacă este cazul.

mod discriminatoriu, informații care îi pot 
avantaja pe anumiți ofertanți în raport cu 
ceilalți. Ele se asigură în special că toți 
ofertanții ale căror oferte nu au fost 
eliminate în conformitate cu alineatul (5) 
sunt informați în scris în legătură cu orice 
modificări făcute pe durata negocierilor în 
timp util pentru a le permite acestora să își 
modifice ofertele și să depună ofertele 
revizuite ca urmare a acestor modificări, 
dacă este cazul.

Or. fr

Amendamentul 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cursul negocierilor, autoritățile 
contractante asigură egalitatea de tratament 
pentru toți ofertanții. În acest scop, 
autoritățile contractante nu furnizează, în 
mod discriminatoriu, informații care îi pot 
avantaja pe anumiți ofertanți în raport cu 
ceilalți. Ele se asigură în special că toți 
ofertanții ale căror oferte nu au fost 
eliminate în conformitate cu alineatul (5) 
sunt informați în scris în legătură cu orice 
modificări ale specificațiilor tehnice, altele 
decât cele care stabilesc cerințele minime, 
în timp util pentru a le permite acestora să 
își modifice ofertele și să depună ofertele 
revizuite ca urmare a acestor modificări, 
dacă este cazul.

(4) În cursul negocierilor, autoritățile 
contractante asigură egalitatea de tratament 
pentru toți ofertanții. În acest scop, 
autoritățile contractante nu furnizează, în 
mod discriminatoriu, informații care îi pot 
avantaja pe anumiți ofertanți în raport cu 
ceilalți. Ele se asigură în special că toți 
ofertanții ale căror oferte nu au fost 
eliminate în conformitate cu alineatul (5) 
sunt informați în scris în legătură cu orice 
modificări ale specificațiilor tehnice sau 
ale altor documente ale achiziției, altele 
decât cele care stabilesc cerințele minime, 
acordând timp suficient pentru ca acești 
ofertanți să își modifice ofertele și să 
depună ofertele revizuite ca urmare a 
acestor modificări.

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.
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Amendamentul 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante nu pot dezvălui
celorlalți participanți soluțiile propuse sau 
alte informații confidențiale comunicate de 
un candidat care participă la negocieri, fără 
acordul acestuia. Acest acord nu poate lua
forma unei renunțări generale, ci trebuie 
dat cu referire la comunicarea preconizată 
a soluțiilor specifice sau a altor informații
confidențiale.

În conformitate cu articolul 18,
autoritățile contractante nu dezvăluie
celorlalți participanți informații 
confidențiale comunicate de un candidat 
care participă la negocieri, fără acordul 
acestuia. Acest acord nu ia forma unei 
renunțări generale, ci se dă cu referire la 
comunicarea preconizată a informațiilor
specifice.

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 750
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante nu pot dezvălui
celorlalți participanți soluțiile propuse sau 
alte informații confidențiale comunicate de 
un candidat care participă la negocieri, fără 
acordul acestuia. Acest acord nu poate lua
forma unei renunțări generale, ci trebuie 
dat cu referire la comunicarea preconizată 
a soluțiilor specifice sau a altor informații 
confidențiale.

Autoritățile contractante au posibilitatea, 
prin intermediul unui acord sub forma 
unei renunțări generale, de a dezvălui
celorlalți participanți soluțiile propuse de 
un candidat care participă la negocieri. 
Alte informații confidențiale comunicate 
de un candidat care participă la negocieri
nu se dezvăluie fără acordul acestuia. 
Acest acord se dă cu referire la 
comunicarea preconizată a acestor alte
informații confidențiale.
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Or. en

Amendamentul 751
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante nu pot dezvălui
celorlalți participanți soluțiile propuse sau
alte informații confidențiale comunicate de 
un candidat care participă la negocieri, fără 
acordul acestuia. Acest acord nu poate lua
forma unei renunțări generale, ci trebuie 
dat cu referire la comunicarea 
preconizată a soluțiilor specifice sau a 
altor informații confidențiale.

Autoritățile contractante nu dezvăluie
celorlalți participanți soluțiile propuse sau
alte informații confidențiale comunicate de 
un candidat care participă la negocieri, fără 
acordul acestuia.

Or. pt

Amendamentul 752
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Procedurile competitive cu negociere se 
pot desfășura în faze succesive, în scopul 
reducerii numărului de oferte care urmează 
să fie negociate, aplicând criteriile de 
atribuire menționate în anunțul de 
participare, în invitația pentru confirmarea 
interesului sau în documentele achiziției. În 
anunțul de participare, în invitația pentru 
confirmarea interesului sau în documentele 
achiziției, autoritatea contractantă indică 
dacă va recurge la această opțiune.

(5) Procedurile competitive cu negociere se 
pot desfășura în faze succesive, în scopul 
reducerii numărului de oferte care urmează 
să fie negociate, aplicând criteriile de 
selecție menționate în anunțul de 
participare, în invitația pentru confirmarea 
interesului sau în documentele achiziției. În 
anunțul de participare, în invitația pentru 
confirmarea interesului sau în documentele 
achiziției, autoritatea contractantă indică 
dacă va recurge la această opțiune.

Or. en
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Amendamentul 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă autoritatea contractantă 
intenționează să încheie negocierile, 
aceasta îi informează pe ofertanții rămași și 
stabilește un termen comun pentru 
depunerea eventualelor oferte noi sau 
revizuite. Autoritățile contractante 
evaluează ofertele negociate pe baza 
criteriilor de atribuire indicate inițial și 
atribuie contractul în conformitate cu 
dispozițiile articolelor 66-69.

(6) Dacă autoritatea contractantă 
intenționează să încheie negocierile, 
aceasta îi informează pe ofertanții rămași și 
stabilește un termen comun pentru 
depunerea eventualelor oferte noi sau 
revizuite. Autoritățile contractante 
evaluează ofertele finale pe baza criteriilor 
de atribuire indicate inițial și atribuie 
contractul în conformitate cu dispozițiile 
articolelor 66-69.

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 754
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Se interzice autorităților contractante 
să negocieze exclusiv prețul ofertelor. 

Or. fr

Amendamentul 755
Marc Tarabella
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Propunere de directivă
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
Dialogul competitiv
(1) În cazul dialogurilor competitive, orice 
operator economic poate depune o cerere 
de participare ca răspuns la o invitație la 
o procedură concurențială de ofertare, 
furnizând informațiile cerute pentru 
selecția calitativă.
Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 30 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare.
Numai operatorii economici invitați de 
autoritatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot participa la 
dialog. Autoritățile contractante pot limita 
numărul candidaților corespunzători 
pentru a fi invitați să participe la 
procedură în conformitate cu articolul 64. 
Contractul se atribuie exclusiv pe baza 
criteriului ofertei celei mai avantajoase 
din punct de vedere economic, în 
conformitate cu articolul 66 alineatul (1) 
litera (a).
(2) Autoritățile contractante își fac 
cunoscute necesitățile și cerințele în 
anunțul de participare și le definesc în 
acesta și/sau într-un document descriptiv. 
În același timp și în aceleași documente, 
ele fac cunoscute și definesc și criteriile 
de atribuire alese.
(3) Autoritățile contractante deschid, cu 
candidații selectați în conformitate cu 
dispozițiile aplicabile prevăzute la 
articolele 54-65, un dialog al cărui 
obiectiv este de a identifica și defini 
mijloacele cele mai potrivite pentru a 
răspunde necesităților lor. În decursul 
acestui dialog, autoritățile pot discuta cu 
candidații selectați toate aspectele 
contractului.
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În cadrul dialogului, autoritățile 
contractante asigură egalitatea de 
tratament pentru toți ofertanții. În acest 
scop, autoritățile contractante nu 
furnizează, în mod discriminatoriu, 
informații care îi pot avantaja pe anumiți 
ofertanți în raport cu ceilalți.
Autoritățile contractante nu pot dezvălui
celorlalți participanți soluțiile propuse sau 
alte informații confidențiale comunicate 
de un candidat care participă la dialog, 
fără acordul acestuia. Acest acord nu 
poate lua forma unei renunțări generale, 
ci trebuie dat cu referire la comunicarea 
preconizată a soluțiilor specifice sau a 
altor informații confidențiale specifice.
(4) Dialogurile competitive se pot 
desfășura în etape succesive, pentru a 
reduce numărul de soluții care urmează 
să fie discutate în etapa de dialog, 
aplicând criteriile de atribuire definite în 
anunțul de participare sau în documentul 
descriptiv. În anunțul de participare sau 
în documentul descriptiv, autoritatea 
contractantă trebuie să precizeze dacă va 
recurge la această opțiune.
(5) Autoritatea contractantă continuă 
dialogul până când este în măsură să 
identifice soluția sau soluțiile care pot 
răspunde necesităților sale.
(6) După declararea încheierii dialogului
și informarea corespunzătoare a 
participanților, autoritățile contractante îi 
invită pe aceștia să prezinte ofertele finale 
pe baza soluției sau soluțiilor prezentate și 
specificate în cursul dialogului. Ofertele 
respective trebuie să cuprindă toate 
elementele solicitate și necesare pentru 
realizarea proiectului.
(7) Autoritățile contractante evaluează 
ofertele primite pe baza criteriilor de 
atribuire prevăzute în anunțul de 
participare sau în documentul descriptiv.
Dacă este necesar, pentru a finaliza
angajamentele financiare sau alte condiții 
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ale contractului, autoritatea contractantă 
poate negocia clauzele finale ale 
contractului cu ofertantul a cărui ofertă a 
fost identificată ca fiind cea mai 
avantajoasă din punct de vedere 
economic, în conformitate cu articolul 66 
alineatul (1) litera (a), cu condiția ca 
aceste negocieri să nu aibă ca efect 
modificarea aspectelor esențiale ale 
ofertei sau ale achiziției publice, inclusiv 
a necesităților și cerințelor prevăzute în 
anunțul de participare sau în documentul 
descriptiv și să nu riște să denatureze 
concurența sau să ducă la discriminare.
(8) Autoritățile contractante pot prevedea 
prime sau plăți pentru participanții la 
dialog.

Or. fr

Amendamentul 756
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 30 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare.

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 35 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare.

Or. en

Justificare

Termenul pentru primirea cererilor de participare ar trebui prelungit la 35 de zile, ceea ce 
oferă candidaților destul timp să își pregătească ofertele și este mai scurt decât termenul 
actual (37 de zile).

Amendamentul 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis
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Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numai operatorii economici invitați de 
autoritatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot participa la 
dialog. Autoritățile contractante pot limita
numărul candidaților corespunzători pentru 
a fi invitați să participe la procedură în 
conformitate cu articolul 64. Contractul se 
atribuie exclusiv pe baza criteriului ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic, în conformitate cu articolul 66 
alineatul (1) litera (a).

Numai operatorii economici invitați de 
autoritatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot participa la 
dialog. Autoritățile contractante au 
opțiunea de a numi din rândul 
personalului lor un șef de proiect pentru a 
garanta respectarea termenelor rezonabile 
prin intermediul unei coordonări eficiente 
în fiecare etapă a dialogului. Numărul 
candidaților corespunzători pentru a fi 
invitați să participe la procedură poate fi 
limitat în conformitate cu articolul 64.

Or. fr

Amendamentul 758
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante își fac 
cunoscute necesitățile și cerințele în 
anunțul de participare și le definesc în 
acesta și/sau într-un document descriptiv. 
În același timp și în aceleași documente, 
ele fac cunoscute și definesc și criteriile de 
atribuire alese.

(2) Autoritățile contractante își fac 
cunoscute necesitățile și cerințele în 
anunțul de participare și le definesc în 
acesta și/sau într-un document descriptiv. 
În același timp și în aceleași documente, 
ele fac cunoscute și definesc și principalul 
criteriul sau principalele criterii de 
atribuire alese.

Or. en

Amendamentul 759
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante își fac 
cunoscute necesitățile și cerințele în 
anunțul de participare și le definesc în 
acesta și/sau într-un document descriptiv. 
În același timp și în aceleași documente, 
ele fac cunoscute și definesc și criteriile de 
atribuire alese.

(2) Autoritățile contractante își fac 
cunoscute necesitățile și cerințele în 
anunțul de participare și le definesc în 
acesta și/sau într-un document descriptiv. 
În același timp și în aceleași documente, 
ele fac cunoscute și definesc și principalele 
criterii de atribuire alese.

Or. de

Amendamentul 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante își fac 
cunoscute necesitățile și cerințele în 
anunțul de participare și le definesc în 
acesta și/sau într-un document descriptiv. 
În același timp și în aceleași documente, 
ele fac cunoscute și definesc și criteriile de 
atribuire alese.

(2) Autoritățile contractante își fac 
cunoscute necesitățile și cerințele în 
anunțul de participare și le definesc în 
acesta și/sau într-un document descriptiv. 
În același timp și în aceleași documente, 
ele fac cunoscute și definesc și principalele 
criterii de atribuire alese.

Or. de

Justificare

Ar trebui să fie posibil să se facă mici ajustări în documentele achiziției ca parte din dialogul 
cu ofertanții.

Amendamentul 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

După expirarea termenului de depunere a 
ofertelor și înainte de a începe 
examinarea, autoritățile contractante pot 
specifica o pondere aferentă 
subdiviziunilor unui criteriu de atribuire 
definit în prealabil în conformitate cu 
articolul 66 alineatul (5), cu următoarele 
condiții:
(a) criteriile de atribuire a contractului 
prevăzute în documentele contractului 
sau în anunțul de participare nu au fost 
modificate;
(b) nu sunt incluse elemente noi care ar fi 
putut afecta pregătirea ofertelor;
(c) nu rezultă discriminarea niciunuia 
dintre ofertanți.

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.

Amendamentul 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante nu pot dezvălui
celorlalți participanți soluțiile propuse sau 
alte informații confidențiale comunicate de 
un candidat care participă la dialog, fără 
acordul acestuia. Acest acord nu poate lua
forma unei renunțări generale, ci trebuie 
dat cu referire la comunicarea preconizată 
a soluțiilor specifice sau a altor informații 
confidențiale specifice.

Autoritățile contractante nu pot dezvălui în 
nicio împrejurare celorlalți participanți 
soluțiile propuse sau alte informații 
confidențiale comunicate de un candidat 
care participă la dialog, fără acordul 
acestuia, iar acest acord nu poate fi impus 
ca o condiție care să reglementeze 
participare la dialogul competitiv. Acest 
acord nu ia forma unei renunțări generale, 
ci se dă cu referire la comunicarea 
preconizată a soluțiilor specifice sau a altor 
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informații confidențiale specifice.

Or. fr

Amendamentul 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante nu pot dezvălui
celorlalți participanți soluțiile propuse sau 
alte informații confidențiale comunicate de 
un candidat care participă la dialog, fără 
acordul acestuia. Acest acord nu ia forma 
unei renunțări generale, ci se dă cu referire 
la comunicarea preconizată a soluțiilor
specifice sau a altor informații 
confidențiale specifice.

În conformitate cu articolul 18,
autoritățile contractante nu dezvăluie
celorlalți participanți soluțiile propuse sau 
alte informații confidențiale comunicate de 
un candidat care participă la dialog, fără 
acordul acestuia. Acest acord nu ia forma 
unei renunțări generale, ci se dă cu referire 
la comunicarea preconizată a informațiilor
specifice.

Or. en

Justificare

Uniformizare a procesului de achiziție.


