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Amendamentul 764
Cornelis de Jong

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 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 este dat cu referire la 
comunicarea preconizată a acestor
informații confidențiale diferite.

Or. en

Amendamentul 765
Marian Harkin

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 acționează cu 
bună-credință absolută și nu dezvăluie
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.

Or. en
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Amendamentul 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea contractantă răspunde de 
orice abatere de la al treilea paragraf al 
prezentului alineat.

Or. fr

Amendamentul 767
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea contractantă continuă
dialogul până când este în măsură să 
identifice soluția sau soluțiile care pot 
răspunde necesităților sale.

(5) Autoritatea contractantă poate fie să 
stabilească un interval limitat pentru 
dialog, care figurează în anunțul de 
participare, fie continua dialogul până 
când este în măsură să identifice soluția sau 
soluțiile care pot răspunde necesităților sale

Or. en

Amendamentul 768
Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea contractantă continuă 
dialogul până când este în măsură să 
identifice soluția sau soluțiile care pot 
răspunde necesităților sale.

(5) Autoritatea contractantă poate:
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- fie stipula o durată limitată a dialogului, 
care figurează în anunțul de participare;
- fie continua dialogul până când este în 
măsură să identifice soluția sau soluțiile 
care pot răspunde necesităților sale.

Or. fr

Amendamentul 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 6 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste oferte pot fi clarificate, 
particularizate și perfecționate la cererea 
autorității contractante. Totuși, astfel de 
clarificări, precizări, perfecționări sau 
informații suplimentare nu pot avea ca 
efect modificarea elementelor de bază ale 
ofertei sau ale achiziției publice, inclusiv 
a necesităților și cerințelor prevăzute în 
anunțul de participare sau în documentul 
descriptiv, în cazul în care variațiile riscă 
să denatureze concurența sau să aibă un 
efect discriminatoriu.

Or. en

Justificare

Se urmărește raționalizarea procesului de achiziții publice.

Amendamentul 770
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 7 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 La cererea autorității contractante, 
ofertantul identificat ca având oferta cea 
mai avantajoasă din punct de vedere 
economic poate fi invitat să clarifice unele 
aspecte din oferta sa sau să confirme 
angajamentele prezentate în ofertă, cu 
condiția ca acest lucru să nu ducă la 
modificarea unor elemente importante ale 
ofertei sau ale cererii de ofertă și să nu 
prezinte riscul de a denatura concurența 
sau de a cauza situații discriminatorii.

Or. en

Amendamentul 771
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este necesar, pentru a finaliza 
angajamentele financiare sau alte condiții 
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.

La cererea autorității contractante, 
ofertantului identificat ca având oferta
cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic, în conformitate cu articolul 66 
alineatul (1) litera (a), i se poate cere să 
clarifice unele aspecte ale ofertei sale sau 
să confirme angajamentele prezentate în 
ofertă, cu condiția ca acest lucru 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.

Or. en
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Justificare

Noua formulare propusă este riscantă, deoarece introduce posibilitatea ca autoritățile 
contractante să exercite presiuni asupra ofertantului a cărui ofertă a fost identificată ca fiind 
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pentru a-l convinge să modifice prețurile.  
Din acest motiv, este mai adecvat textul Directivei 2004/18/CE (articolul 29 alineatul (7)), 
căruia trebuie să i se aducă mici modificări în vederea adaptării la terminologia din 
propunerea Comisiei.  

Amendamentul 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritățile contractante pot prevedea
prime sau plăți pentru participanții la 
dialog.

(8) Autoritățile contractante prevăd prime 
sau plăți pentru participanții la dialog în 
condițiile stabilite în contract.

Or. fr

Amendamentul 773
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritățile contractante pot prevedea
prime sau plăți pentru participanții la 
dialog.

(8) Autoritățile contractante prevăd prime 
sau plăți pentru participanții la dialog.

Or. en

Amendamentul 774
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritățile contractante pot prevedea
prime sau plăți pentru participanții la 
dialog.

(8) Autoritățile contractante prevăd prime 
sau plăți pentru participanții la dialog.

Or. en

Justificare

Este dificil sau chiar imposibil să se calculeze în mod corect timpul și costurile necesare 
participării la proceduri negociate în urma prezentării ofertei inițiale. Prin urmare, este 
probabil ca perspectiva de a primi o formă de compensație pentru eforturile suplimentare să 
atragă contractanți care ar prefera, în caz contrar, să se abțină de la a participa.  Această 
măsură ar putea prezenta avantaje atât pentru concurență, cât și pentru calitatea lucrărilor. 

Amendamentul 775
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Parteneriatul pentru inovare

(1) În cazul parteneriatelor pentru 
inovare, orice operator economic poate 
depune o cerere de participare ca răspuns 
la un anunț de participare, în vederea 
instituirii unui parteneriat structurat 
pentru dezvoltarea de produse, servicii 
sau lucrări inovatoare și achiziționarea 
ulterioară a produselor, serviciilor sau 
lucrărilor rezultate în urma 
parteneriatului, cu condiția ca acestea să 
corespundă nivelurilor de performanță și 
costurilor convenite.

(2) Parteneriatul trebuie să fie structurat 
în etape succesive, urmând succesiunea 
etapelor din procesul de cercetare și de 
inovare, eventual până la fabricarea 
bunurilor sau la prestarea serviciilor. 
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Acesta trebuie să prevadă obiective 
intermediare care trebuie atinse de către 
partener și plata remunerației în tranșe 
adecvate. Pe baza obiectivelor respective, 
autoritatea contractantă poate hotărî 
după fiecare etapă să pună capăt 
parteneriatului și să lanseze o nouă 
procedură de achiziție pentru celelalte 
etape, cu condiția să fi dobândit drepturile 
de proprietate intelectuală pertinente.

(3) Contractul se atribuie în conformitate 
cu normele aplicabile procedurii 
competitive cu negociere prevăzute la 
articolul 27.

La selectarea candidaților, autoritățile 
contractante acordă o atenție deosebită 
criteriilor legate de capacitatea și 
experiența ofertanților în domeniul 
cercetării și dezvoltării și al elaborării de 
soluții inovatoare. Ele pot limita numărul 
candidaților corespunzători pentru a fi 
invitați să participe la procedură în 
conformitate cu articolul 64.

Numai operatorii economici invitați de 
autoritatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot prezenta 
proiecte de cercetare și inovare având ca 
obiectiv satisfacerea necesităților
identificate de autoritatea contractantă 
care nu pot fi acoperite de soluțiile 
existente. 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).

(4) Structura parteneriatului și, în mod 
concret, durata și valoarea diferitelor 
etape trebuie să reflecte gradul de inovație 
al soluției propuse și succesiunea 
activităților de cercetare și inovare 
necesare pentru dezvoltarea unei soluții 
inovatoare care nu este încă disponibilă 
pe piață. Valoarea și durata unui contract 
pentru achiziționarea bunurilor, a 
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serviciilor sau a lucrărilor care rezultă în 
urma parteneriatului trebuie să rămână 
în limite adecvate, luând în considerare 
necesitatea de a recupera costurile, 
inclusiv pe cele suportate pentru 
dezvoltarea soluției inovatoare, și de a 
realiza un profit corespunzător. 

Autoritățile contractante nu pot utiliza 
parteneriatele pentru inovare într-un mod 
care împiedică, restrânge sau denaturează 
concurența.

Or. fr

Amendamentul 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Parteneriatul pentru inovare
(1) În cazul parteneriatelor pentru 
inovare, orice operator economic poate 
depune o cerere de participare ca răspuns 
la un anunț de participare, în vederea 
instituirii unui parteneriat structurat 
pentru dezvoltarea de produse, servicii 
sau lucrări inovatoare și achiziționarea 
ulterioară a produselor, serviciilor sau 
lucrărilor rezultate în urma 
parteneriatului, cu condiția ca acestea să 
corespundă nivelurilor de performanță și 
costurilor convenite.
(2) Parteneriatul trebuie să fie structurat 
în etape succesive, urmând succesiunea 
etapelor din procesul de cercetare și de 
inovare, eventual până la fabricarea 
bunurilor sau la prestarea serviciilor. 
Acesta trebuie să prevadă obiective 
intermediare care trebuie atinse de către 
partener și plata remunerației în tranșe 
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adecvate. Pe baza obiectivelor respective, 
autoritatea contractantă poate hotărî 
după fiecare etapă să pună capăt 
parteneriatului și să lanseze o nouă 
procedură de achiziție pentru celelalte 
etape, cu condiția să fi dobândit drepturile 
de proprietate intelectuală pertinente.

(3) Contractul se atribuie în conformitate 
cu normele aplicabile procedurii 
competitive cu negociere prevăzute la 
articolul 27.

La selectarea candidaților, autoritățile 
contractante acordă o atenție deosebită 
criteriilor legate de capacitatea și 
experiența ofertanților în domeniul 
cercetării și dezvoltării și al elaborării de 
soluții inovatoare. Ele pot limita numărul 
candidaților corespunzători pentru a fi 
invitați să participe la procedură în 
conformitate cu articolul 64.

Numai operatorii economici invitați de 
autoritatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot prezenta 
proiecte de cercetare și inovare având ca 
obiectiv satisfacerea necesităților 
identificate de autoritatea contractantă 
care nu pot fi acoperite de soluțiile 
existente. 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).

(4) Structura parteneriatului și, în mod 
concret, durata și valoarea diferitelor 
etape trebuie să reflecte gradul de inovație 
al soluției propuse și succesiunea 
activităților de cercetare și inovare 
necesare pentru dezvoltarea unei soluții 
inovatoare care nu este încă disponibilă 
pe piață. Valoarea și durata unui contract 
pentru achiziționarea bunurilor, a 
serviciilor sau a lucrărilor care rezultă în 
urma parteneriatului trebuie să rămână 
în limite adecvate, luând în considerare 
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necesitatea de a recupera costurile, 
inclusiv pe cele suportate pentru 
dezvoltarea soluției inovatoare, și de a 
realiza un profit corespunzător. 

Autoritățile contractante nu pot utiliza 
parteneriatele pentru inovare într-un mod 
care împiedică, restrânge sau denaturează 
concurența.

Or. en

Amendamentul 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul parteneriatelor pentru inovare, 
orice operator economic poate depune o 
cerere de participare ca răspuns la un 
anunț de participare, în vederea instituirii 
unui parteneriat structurat pentru 
dezvoltarea de produse, servicii sau lucrări 
inovatoare și achiziționarea ulterioară a 
produselor, serviciilor sau lucrărilor 
rezultate în urma parteneriatului, cu 
condiția ca acestea să corespundă 
nivelurilor de performanță și costurilor 
convenite.

(1) În cazul parteneriatelor pentru inovare, 
orice operator economic poate depune o 
cerere de participare ca răspuns la o 
invitație, în vederea instituirii unui 
parteneriat structurat pentru dezvoltarea de 
produse, servicii sau lucrări inovatoare și 
achiziționarea ulterioară a produselor, 
serviciilor sau lucrărilor rezultate în urma 
parteneriatului, cu condiția ca acestea să 
corespundă nivelurilor de performanță și 
costurilor convenite. Contractul prin care 
se stabilește parteneriatul pentru inovare 
se atribuie exclusiv pe baza criteriului 
ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic, în conformitate cu 
articolul 66 alineatul (1) litera (a).

Or. en

Justificare

Raționalizarea procesului de achiziții publice și îmbunătățirea noii proceduri a 
parteneriatelor pentru inovare.
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Amendamentul 778
Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – paragrafele 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile de proprietate intelectuală nu 
sunt acordate decât pentru a permite 
autorității contractante să exploateze 
rezultatul etapelor precedente, conform 
obiectivului parteneriatului, în cazul 
schimbării contractantului pe parcursul 
procedurii, în vederea limitării impactului 
achiziției de drepturi cu privire la 
întreprinderea care a fost înlocuită.
Clauzele de proprietate intelectuală 
definesc în mod clar drepturile și 
obligațiile tuturor părților.

Or. fr

Amendamentul 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parteneriatul trebuie să fie structurat în 
etape succesive, urmând succesiunea 
etapelor din procesul de cercetare și de 
inovare, eventual până la fabricarea 
bunurilor sau la prestarea serviciilor.
Acesta trebuie să prevadă obiective 
intermediare care trebuie atinse de către 
partener și plata remunerației în tranșe 
adecvate. Pe baza obiectivelor respective, 
autoritatea contractantă poate hotărî după 
fiecare etapă să pună capăt parteneriatului 
și să lanseze o nouă procedură de achiziție 
pentru celelalte etape, cu condiția să fi

(2) Parteneriatul trebuie să fie structurat în 
etape succesive, urmând succesiunea 
etapelor din procesul de cercetare și de 
inovare, care pot include fabricarea 
bunurilor sau prestarea serviciilor sau 
finalizarea lucrărilor. Parteneriatul 
stabilește obiective intermediare care 
trebuie atinse de către partener și plata 
remunerației în tranșe adecvate. Pe baza 
obiectivelor respective, autoritatea 
contractantă poate hotărî după fiecare etapă 
să pună capăt parteneriatului și să lanseze o 
nouă procedură de achiziție pentru celelalte 
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dobândit drepturile de proprietate 
intelectuală pertinente.

etape, cu condiția ca entitatea 
contractantă să fi indicat în documentele 
achiziției condițiile în care se poate utiliza 
această libertate de a decide încetarea 
parteneriatului

Or. en

Justificare

Raționalizarea procesului de achiziții publice și îmbunătățirea procedurii parteneriatelor 
pentru inovare.

Amendamentul 780
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parteneriatul trebuie să fie structurat în 
etape succesive, urmând succesiunea 
etapelor din procesul de cercetare și de 
inovare, eventual până la fabricarea 
bunurilor sau la prestarea serviciilor.
Acesta trebuie să prevadă obiective 
intermediare care trebuie atinse de către 
partener și plata remunerației în tranșe 
adecvate. Pe baza obiectivelor respective, 
autoritatea contractantă poate hotărî după 
fiecare etapă să pună capăt parteneriatului 
și să lanseze o nouă procedură de achiziție 
pentru celelalte etape, cu condiția să fi 
dobândit drepturile de proprietate 
intelectuală pertinente.

(2) Parteneriatul trebuie să fie structurat în 
etape succesive, urmând succesiunea 
etapelor din procesul de cercetare și de 
inovare, eventual până la fabricarea 
bunurilor sau la prestarea serviciilor.
Acesta trebuie să prevadă obiective 
intermediare care trebuie atinse de către 
partener și plata remunerației în tranșe 
adecvate. Pe baza obiectivelor respective, 
autoritatea contractantă poate hotărî după 
fiecare etapă să pună capăt parteneriatului 
și să lanseze o nouă procedură de achiziție 
pentru celelalte etape.

Or. en

Justificare

Ar trebui aduse clarificări cu privire la modul în care trebuie gestionată această nouă 
procedură pentru a se încuraja inovarea și a se evita o selecție personalizată: 1) cum se 
evaluează drepturile de proprietate intelectuală? (care vor fi dimensiunile pieței 
comerciale?); 2) o definiție excesiv de vagă; 3) autoritățile care atribuie contractele vor 
angaja pe o scară tot mai largă agenți (experți) de pe piața privată, în loc să apeleze la 
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serviciile interne; 4) trebuie clarificată definiția procedurii; 5) cine va fi titularul drepturilor 
de proprietate intelectuală? 

Amendamentul 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Contractul se atribuie în 
conformitate cu prezentul alineat:
În documentele achiziției, autoritățile 
contractante indică elementele care 
definesc cerințele minime de îndeplinit. 
Indicațiile trebuie să fie suficient de 
precise, astfel încât să le permită 
operatorilor economici să identifice 
natura și sfera de aplicare a achiziției și 
să se decidă dacă solicită participarea la 
procedură
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, 30 de zile de la 
data trimiterii invitației pentru 
confirmarea interesului . Termenul 
minim de primire a ofertelor inițiale este 
de 30 de zile de la data la care s-a trimis 
invitația.
Autoritățile contractante negociază cu 
ofertanții ofertele inițiale și toate ofertele 
depuse ulterior, pentru a le îmbunătăți 
conținutul, cu scopul ca aceste oferte să 
îndeplinească mai bine criteriile de 
atribuire specificate în documentele 
achiziției.
În cursul negocierilor, autoritățile 
contractante asigură egalitatea de 
tratament pentru toți ofertanții. În acest 
scop, autoritățile contractante nu 
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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 sunt 
informați în scris în legătură cu orice 
modificare a specificațiilor tehnice ale 
altor documente ale achiziției decât cele 
care stabilesc cerințele minime, 
permițându-le acestor ofertanți să 
dispună de suficient timp pentru a-și 
modifica ofertele și a depune din nou 
ofertele revizuite după efectuarea acestor 
modificări.
În conformitate cu articolul 18, 
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 ia 
forma unei renunțări generale, ci este 
exprimat în legătură cu comunicarea 
propusă a informațiilor specifice.
Cerințele minime și criteriile de atribuire 
nu sunt supuse negocierilor.
După expirarea termenului pentru 
depunerea ofertelor și înainte de 
examinarea acestora, autoritățile 
contractante pot specifica o pondere 
asociată subtitlurilor unui criteriu de 
atribuire definit în prealabil în 
conformitate cu articolul 66 alineatul (5), 
cu condiția ca:
-criteriile de atribuire a contractului 
stabilite în documentele contractuale sau 
în anunțul de participare să rămână 
nemodificate;
(a) aceasta să nu includă elemente noi 
care ar fi afectat pregătirea ofertelor;
(b) aceasta să nu dea naștere unei 
discriminări față de oricare dintre 
ofertanți.
Procedurile privind parteneriatele pentru 
inovare se pot desfășura în faze succesive, 
în scopul reducerii numărului de oferte 
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care urmează să fie negociate, aplicându-
se 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 cu claritate dacă va 
apela la această opțiune.

Or. en

Justificare

Amendamente-cheie care fac legătura dintre procedura privind parteneriatele pentru inovare 
și procedura competitivă cu negociere, dar care oferă mai multe posibilități de a purta 
negocieri, având în vedere că acestea sunt necesare pentru tipurile de achiziții care intră în 
categoria acestei noi proceduri, fapt ce explică de ce unele dintre cele mai importante părți 
ale articolului 27 sunt transpuse aici pentru a asigura transparența și imparțialitatea.

Amendamentul 782
Marian Harkin

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contractul se atribuie în conformitate 
cu normele aplicabile procedurii 
competitive cu negociere prevăzute la 
articolul 27.

eliminat

Or. en

Amendamentul 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La selectarea candidaților, autoritățile 
contractante acordă o atenție deosebită 
criteriilor legate de capacitatea și 
experiența ofertanților în domeniul 
cercetării și dezvoltării și al elaborării de 
soluții inovatoare. Ele pot limita numărul 
candidaților corespunzători pentru a fi
invitați să participe la procedură în 
conformitate cu articolul 64.

La selectarea candidaților, autoritățile 
contractante acordă o atenție deosebită 
criteriilor legate de capacitatea
candidaților în domeniul cercetării și 
dezvoltării și al elaborării de soluții 
inovatoare. Ele pot limita numărul 
candidaților corespunzători pentru a fi 
invitați să participe la procedură în 
conformitate cu articolul 64.

Or. en

Justificare

Îmbunătățiri aduse procedurii privind parteneriatele pentru inovare pentru a o face mai 
accesibilă în special IMM-urilor.

Amendamentul 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numai operatorii economici invitați de 
autoritatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot prezenta 
proiecte de cercetare și inovare având ca 
obiectiv satisfacerea necesităților 
identificate de autoritatea contractantă care 
nu pot fi acoperite de soluțiile existente.
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 prezenta 
proiecte de cercetare și inovare având ca 
obiectiv satisfacerea necesităților 
identificate de autoritatea contractantă care 
nu pot fi acoperite de soluțiile existente.

Or. en

Justificare

Menționată deja în amendamentele anterioare referitoare la parteneriatele pentru inovare.
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Amendamentul 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Structura parteneriatului și, în mod concret, 
durata și valoarea diferitelor etape trebuie 
să reflecte gradul de inovație al soluției 
propuse și succesiunea activităților de 
cercetare și inovare necesare pentru 
dezvoltarea unei soluții inovatoare care nu 
este încă disponibilă pe piață. Valoarea și 
durata unui contract pentru 
achiziționarea bunurilor, a serviciilor sau a 
lucrărilor care rezultă în urma 
parteneriatului trebuie să rămână în 
limite adecvate, luând în considerare 
necesitatea de a recupera costurile, 
inclusiv pe cele suportate pentru
dezvoltarea soluției inovatoare, și de a 
realiza un profit corespunzător.

Autoritatea contractantă se asigură că
structura parteneriatului și, în mod concret, 
durata și valoarea diferitelor etape reflectă
gradul de inovație al soluției propuse și 
succesiunea activităților de cercetare și 
inovare necesare pentru dezvoltarea unei 
soluții inovatoare care nu este încă 
disponibilă pe piață. Valoarea estimată a
bunurilor, serviciilor sau a lucrărilor nu 
este disproporțională în raport cu 
investiția necesară pentru elaborarea 
acestora.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură că utilizarea parteneriatelor pentru inovare este adecvată în 
raport cu obiectivul principal al acestei noi proceduri, și anume că aceste parteneriate sunt 
rentabile.

Amendamentul 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante nu pot utiliza 
parteneriatele pentru inovare într-un mod 
care împiedică, restrânge sau denaturează 

eliminat
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concurența.

Or. en

Justificare

Această preocupare este deja luată în considerare într-un amendament anterior referitor la 
parteneriatele pentru inovare

Amendamentul 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 a
Sistemul de bonuri pentru servicii

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 
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.
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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

Amendamentul 788
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot prevedea că 
autoritățile contractante pot atribui 
contracte de achiziții publice printr-o 
procedură negociată fără publicare 
prealabilă numai în cazurile prevăzute la 
alineatele (2)-(5).

(1) Statele membre pot prevedea că 
autoritățile contractante pot atribui 
contracte de achiziții publice printr-o 
procedură negociată fără publicare 
prealabilă numai în cazurile prevăzute la 
alineatele (2)-(5). Autoritățile contractante 
nu au dreptul să utilizeze procedura 
negociată fără publicitate doar cu scopul 
de a negocia prețul ofertelor bunurilor, 
serviciilor și lucrărilor.

Or. fr

Amendamentul 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot prevedea că 
autoritățile contractante pot atribui 
contracte de achiziții publice printr-o 
procedură negociată fără publicare 
prealabilă numai în cazurile prevăzute la 
alineatele (2)-(5).

(1) În cazurile și împrejurările speciale 
prevăzute la alineatele (2)-(5), statele 
membre pot prevedea că autoritățile 
contractante pot atribui contracte de 
achiziții publice printr-o procedură 
negociată fără publicare prealabilă. În 
oricare alte cazuri, utilizarea acestei 
proceduri nu este autorizată.
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Or. en

Justificare

Se urmărește raționalizarea procesului de achiziții publice.

Amendamentul 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot prevedea că 
autoritățile contractante pot atribui 
contracte de achiziții publice printr-o 
procedură negociată fără publicare 
prealabilă numai în cazurile prevăzute la 
alineatele (2)-(5).

(1) Statele membre pot prevedea că 
autoritățile contractante pot atribui 
contracte de achiziții publice printr-o 
procedură negociată fără publicare 
prealabilă numai în cazurile prevăzute la 
alineatele (2)-(5), în cazul în care valoarea 
contractului nu depășește 500 000 EUR în 
cazul contractelor de achiziții publice de 
lucrări și, respectiv, 100 000 EUR în cazul 
contractelor de achiziții publice de 
servicii.

Or. it

Amendamentul 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura negociată fără publicare 
prealabilă poate fi prevăzută pentru 
contractele de achiziții publice de lucrări, 
de bunuri și de servicii în oricare dintre 
următoarele cazuri:

Procedura negociată fără publicare 
prealabilă poate fi utilizată pentru 
contractele de achiziții publice de lucrări, 
de bunuri și de servicii în oricare dintre 
următoarele cazuri:

Or. en
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Justificare

Se urmărește raționalizarea procesului de achiziții publice.

Amendamentul 792
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial și se 
transmite un raport Comisiei sau 
organismului de supraveghere național 
desemnat în conformitate cu articolul 84, 
la cererea acestora;

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură
concurențială de ofertare, la o procedură 
restrânsă sau la o procedură negociată cu 
publicare prealabilă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial.

Or. en

Justificare

Această procedură fiind mult prea birocratică, unul dintre scopurile acestei revizuiri a fost de 
a o simplifica, pentru a obține o mai mare eficacitate sub raportul costurilor.

Amendamentul 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial și se 
transmite un raport Comisiei sau 

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate.
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organismului de supraveghere național 
desemnat în conformitate cu articolul 84, 
la cererea acestora;

Or. de

Justificare

Obligația de raportare nu este formulată suficient de clar, conducând la o birocrație inutilă 
și la obligații disproporționate pentru autoritățile contractante, având în vedere în primul 
rând faptul că nu există decât un singur organism național.

Amendamentul 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial și se 
transmite un raport Comisiei sau 
organismului de supraveghere național
desemnat în conformitate cu articolul 84, 
la cererea acestora;

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial și se 
transmite un raport Comisiei sau 
organismului național competent, la 
cererea acestora.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus este legat de amendamentele propuse la articolul 84.

Amendamentul 795
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a



AM\908712RO.doc 25/175 PE492.859v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial și se 
transmite un raport Comisiei sau 
organismului de supraveghere național 
desemnat în conformitate cu articolul 84, 
la cererea acestora;

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate.

Or. it

Amendamentul 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial și se 
transmite un raport Comisiei sau 
organismului de supraveghere național 
desemnat în conformitate cu articolul 84, 
la cererea acestora;

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial.

Or. en

Amendamentul 797
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a



PE492.859v01-00 26/175 AM\908712RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial și se 
transmite un raport Comisiei sau 
organismului de supraveghere național 
desemnat în conformitate cu articolul 84, 
la cererea acestora;

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate.

Or. de

Amendamentul 798
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial și se 
transmite un raport Comisiei sau 
organismului de supraveghere național 
desemnat în conformitate cu articolul 84, 
la cererea acestora;

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial și se 
transmite un raport Comisiei.

Or. en

Amendamentul 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă scopul achiziției este crearea sau 
obținerea unei opere de artă;

(b) dacă, din motive artistice, contractul 
poate fi atribuit doar unui anumit 
operator economic;

Or. en

Justificare

Utilizarea procedurii negociate fără o publicare prealabilă limitată doar la opere de artă 
pare a fi o abordare prea restrictivă. Contractul public în cauză nu trebuie să facă referire la 
opera de artă, ci, fără îndoială, trebuie să aibă un caracter artistic (mai precis, spectacol 
artistic, concert).

Amendamentul 800
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c - punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) absența concurenței din motive 
tehnice;

eliminat

Or. it

Amendamentul 801
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c - punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) absența concurenței din motive tehnice; (i) absența concurenței din motive tehnice
sau juridice;

Or. en
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Amendamentul 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c - punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) absența concurenței din motive tehnice; (i) absența concurenței din motive tehnice
sau juridice;

Or. en

Amendamentul 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c - punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) absența concurenței din motive tehnice; i) absența concurenței din motive tehnice
sau juridice;

Or. de

Justificare

Această adăugire se va referi și la cazurile în care o autoritate contractantă are nevoie de o 
clădire într-un anumit loc, iar proprietarul nu acceptă s-o vândă decât dacă i se atribuie un 
contract de achiziții de lucrări.

Amendamentul 804
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c - punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) absența concurenței din motive tehnice; i) absența concurenței din motive juridice 
sau tehnice;

Or. de
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Amendamentul 805
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

iii) protecția altor drepturi exclusive. iii) protecția altor drepturi exclusive, 
inclusiv prioritatea unui amplasament 
imobiliar.

Or. fr

Amendamentul 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c - punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această excepție se aplică numai atunci 
când nu există o alternativă sau un 
substitut rezonabil, iar absența concurenței 
nu este rezultatul unei restrângeri artificiale 
a parametrilor achiziției;

Această excepție se aplică numai atunci 
când absența concurenței nu este rezultatul 
unei restrângeri artificiale a parametrilor 
achiziției;

Or. de

Amendamentul 807
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c - punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această excepție se aplică numai atunci 
când nu există o alternativă sau un 
substitut rezonabil, iar absența concurenței 
nu este rezultatul unei restrângeri artificiale 

Această excepție se aplică numai atunci 
când absența concurenței nu este rezultatul 
unei restrângeri artificiale a parametrilor 
achiziției;
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a parametrilor achiziției;

Or. de

Amendamentul 808
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în măsura în care este absolut necesar 
atunci când, din motive de extremă urgență 
determinate de un caz de forță majoră, 
termenele pentru procedura deschisă, 
restrânsă sau competitivă cu negociere nu 
pot fi respectate; situațiile invocate pentru 
a justifica extrema urgență nu trebuie în 
niciun caz să fie atribuibile autorității 
contractante;

(d) în măsura în care este absolut necesar 
atunci când, din motive de extremă urgență 
determinate de evenimente pe care 
autoritatea publică contractantă nu le 
putea prevedea, termenele pentru 
procedura deschisă, restrânsă sau 
competitivă cu negociere nu pot fi 
respectate; situațiile invocate pentru a 
justifica extrema urgență nu trebuie în 
niciun caz să fie atribuibile autorității 
contractante;

Or. en

Amendamentul 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în măsura în care este absolut necesar 
atunci când, din motive de extremă urgență
determinate de un caz de forță majoră, 
termenele pentru procedura deschisă, 
restrânsă sau competitivă cu negociere nu 
pot fi respectate; situațiile invocate pentru 
a justifica extrema urgență nu trebuie în 
niciun caz să fie atribuibile autorității 
contractante;

(d) în măsura în care este absolut necesar 
atunci când, din motive de extremă 
urgență, termenele pentru procedura 
deschisă, restrânsă sau competitivă cu 
negociere nu pot fi respectate; situațiile 
invocate pentru a justifica extrema urgență 
nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile 
autorității contractante;
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Or. en

Justificare

Extrema urgență nu ar trebui limitată doar la forța majoră.

Amendamentul 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în măsura în care este absolut necesar 
atunci când, din motive de extremă urgență 
determinate de un caz de forță majoră, 
termenele pentru procedura deschisă, 
restrânsă sau competitivă cu negociere nu 
pot fi respectate; situațiile invocate pentru 
a justifica extrema urgență nu trebuie în 
niciun caz să fie atribuibile autorității 
contractante;

(d) în măsura în care este absolut necesar 
atunci când, din motive de extremă urgență 
determinate de evenimente pe care 
autoritatea publică contractantă nu le 
putea prevedea, termenele pentru 
procedura deschisă, restrânsă sau 
competitivă cu negociere nu pot fi 
respectate; situațiile invocate pentru a 
justifica extrema urgență nu trebuie în 
niciun caz să fie atribuibile autorității 
contractante;

Or. en

Justificare

Se urmărește raționalizarea procesului de achiziții publice.

Amendamentul 811
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în măsura în care este absolut necesar 
atunci când, din motive de extremă urgență 
determinate de un caz de forță majoră, 
termenele pentru procedura deschisă, 
restrânsă sau competitivă cu negociere nu 

(d) în măsura în care este absolut necesar 
atunci când, din motive de extremă urgență 
determinate de evenimente pe care 
autoritatea publică contractantă nu le 
putea prevedea, termenele pentru 
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pot fi respectate; situațiile invocate pentru 
a justifica extrema urgență nu trebuie în 
niciun caz să fie atribuibile autorității 
contractante;

procedura deschisă, restrânsă sau 
competitivă cu negociere nu pot fi 
respectate; situațiile invocate pentru a 
justifica extrema urgență nu trebuie în 
niciun caz să fie atribuibile autorității 
contractante;

Or. de

Amendamentul 812
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în cazul în care un operator 
economic ia inițiativa de a propune un 
parteneriat pentru inovare unei autorități 
contractante, în vederea instituirii unui 
parteneriat structurat pentru dezvoltarea 
de produse, servicii sau lucrări inovatoare 
și achiziționarea ulterioară a produselor, 
serviciilor sau lucrărilor rezultate în urma 
parteneriatului, cu condiția ca acestea să 
corespundă nivelurilor de performanță și 
costurilor convenite.

Or. fr

Amendamentul 813
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- este neconformă sau inacceptabilă și - este neconformă sau inacceptabilă sau

Or. en
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Amendamentul 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 30 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru livrările suplimentare efectuate 
de furnizorul inițial și destinate fie pentru 
înlocuirea parțială a bunurilor sau 
instalațiilor de uz curent, fie pentru 
extinderea bunurilor sau instalațiilor 
existente, în cazul în care schimbarea 
furnizorului ar obliga autoritatea 
contractantă să achiziționeze un material cu 
caracteristici tehnice diferite care duc la 
incompatibilitate sau la dificultăți tehnice 
disproporționate de utilizare și întreținere;
ca regulă generală, durata unor astfel de 
contracte, precum și cea a contractelor 
reînnoite, nu poate fi mai mare de trei ani;

(b) pentru livrările suplimentare efectuate 
de furnizorul inițial și destinate fie pentru 
înlocuirea parțială a bunurilor sau 
instalațiilor de uz curent, fie pentru 
extinderea bunurilor sau instalațiilor 
existente, în cazul în care schimbarea 
furnizorului ar obliga autoritatea 
contractantă să achiziționeze un material cu 
caracteristici tehnice diferite care duc la 
incompatibilitate sau la dificultăți tehnice 
disproporționate de utilizare și întreținere;
ca regulă generală, durata unor astfel de 
contracte, precum și cea a contractelor 
reînnoite, nu poate fi mai mare de patru
ani;

Or. en

Amendamentul 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Procedura negociată fără publicare 
prealabilă poate fi prevăzută pentru 
contractele de achiziții publice de servicii, 
în cazul în care contractul respectiv este 
urmarea unui concurs de proiecte organizat 
în conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive și trebuie, conform normelor 
aplicabile, să fie atribuit câștigătorului sau 
unuia dintre câștigătorii concursului de 
proiecte; în acest din urmă caz, toți 
câștigătorii trebuie invitați să participe la 
negocieri.

(4) Procedura negociată fără publicare 
prealabilă poate fi utilizată pentru 
contractele de achiziții publice de servicii, 
în cazul în care contractul respectiv este 
urmarea unui concurs de proiecte organizat 
în conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive și trebuie, conform normelor 
aplicabile, să fie atribuit câștigătorului sau 
unuia dintre câștigătorii concursului de 
proiecte; în acest din urmă caz, toți 
câștigătorii trebuie invitați să participe la 
negocieri.
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Or. en

Justificare

Procedura negociată este o procedură care trebuie utilizată, nu doar prevăzută.

Amendamentul 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura negociată fără publicare 
prealabilă poate fi prevăzută pentru lucrări 
sau servicii noi care constau în repetarea 
unor lucrări sau servicii similare 
încredințate operatorului economic căruia 
aceleași autorități contractante i-au atribuit 
contractul inițial, cu condiția ca 
respectivele lucrări sau servicii să fie 
conforme cu un proiect de bază care să fi 
făcut obiectul contractului inițial atribuit 
printr-o procedură conformă cu articolul 24 
alineatul (1). Proiectul de bază indică 
amploarea eventualelor lucrări sau servicii 
suplimentare și condițiile în care vor fi 
atribuite.

Procedura negociată fără publicare 
prealabilă poate fi utilizată pentru lucrări 
sau servicii noi care constau în repetarea 
unor lucrări sau servicii similare 
încredințate operatorului economic căruia 
aceleași autorități contractante i-au atribuit 
contractul inițial, cu condiția ca 
respectivele lucrări sau servicii să fie 
conforme cu un proiect de bază care să fi 
făcut obiectul contractului inițial atribuit 
printr-o procedură conformă cu articolul 24 
alineatul (1). Proiectul de bază indică 
amploarea eventualelor lucrări sau servicii 
suplimentare și condițiile în care vor fi 
atribuite.

Or. en

Justificare

ibid.

Amendamentul 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura negociată fără publicare Procedura negociată fără publicare 
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prealabilă poate fi prevăzută pentru lucrări 
sau servicii noi care constau în repetarea 
unor lucrări sau servicii similare 
încredințate operatorului economic căruia 
aceleași autorități contractante i-au atribuit 
contractul inițial, cu condiția ca 
respectivele lucrări sau servicii să fie 
conforme cu un proiect de bază care să fi 
făcut obiectul contractului inițial atribuit 
printr-o procedură conformă cu articolul 24 
alineatul (1). Proiectul de bază indică 
amploarea eventualelor lucrări sau servicii 
suplimentare și condițiile în care vor fi 
atribuite.

prealabilă poate fi aplicată pentru servicii 
noi care constau în repetarea unor servicii 
similare încredințate operatorului economic 
căruia aceleași autorități contractante i-au 
atribuit contractul inițial, cu condiția ca 
respectivele servicii să fie conforme cu un 
proiect de bază care să fi făcut obiectul 
contractului inițial atribuit printr-o 
procedură conformă cu articolul 24 
alineatul (1). Proiectul de bază indică 
amploarea eventualelor servicii 
suplimentare și condițiile în care vor fi 
atribuite.

Or. it

Amendamentul 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Posibilitatea de a se recurge la această 
procedură este indicată încă de la 
deschiderea procedurii de ofertare pentru 
primul proiect, iar autoritățile contractante 
țin seama de costul total estimat al
lucrărilor sau serviciilor ulterioare atunci 
când aplică articolul 4.

Posibilitatea de a se recurge la această 
procedură este indicată încă de la 
deschiderea procedurii de ofertare pentru 
primul proiect, iar autoritățile contractante 
țin seama de costul total estimat al 
serviciilor ulterioare atunci când aplică 
articolul 4.

Or. it

Amendamentul 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La această procedură se poate recurge La această procedură se poate recurge 
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numai în termen de trei ani de la încheierea 
contractului inițial.

numai în termen de doi ani de la încheierea 
contractului inițial.

Or. it

Amendamentul 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile contractante pot combina 
elemente ale procedurii deschise cu 
procedura negociată.

Or. de

Justificare

Ar trebui să existe posibilitatea de a aplica o procedură de atribuire care să constea dintr-o 
singură etapă. În acest mod, autoritatea contractantă ar dispune de o mai mare flexibilitate, 
putând combina elemente ale procedurii deschise cu cele ale procedurii negociate. În cadrul 
unei astfel de proceduri dintr-o singură etapă, autoritatea contractantă ar trebui să fie în 
măsură, la fel ca și în cadrul procedurii deschise, să primească imediat oferte de la ofertanți 
și să poarte negocieri pe marginea acestora.

Amendamentul 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Procedura negociată fără publicare 
prealabilă poate fi utilizată în cazul în 
care autoritatea contractantă consideră 
necesară acordarea contractului unei 
societăți mutuale pentru servicii publice, 
pentru a facilita: 
(i) integrarea angajaților din cadrul 
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sectorului public în cel privat; sau
(ii) diversitatea furnizorilor pe piața care 
face obiectul respectivului contract de 
achiziție publică. 
Această excepție nu se aplică decât în 
cazul în care contractul se acordă:
(i) unei entități, anticipându-se 
transformarea sa în societate mutuală de 
servicii publice, odată ce persoanele vizate 
își părăsesc posturile din sectorul public, 
iar entitatea începe să presteze servicii 
publice;  sau
(ii) într-un termen de 3 ani de la data la 
care societatea mutuală de servicii publice 
începe să presteze orice servicii.

Or. en

Amendamentul 822
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă o autoritate contractantă decide, în 
temeiul prezentului articol, să apeleze la 
procedura negociată fără publicare 
prealabilă, aceasta pune la dispoziția 
organismului de supraveghere menționat 
la articolul 84 un raport detaliat în care se 
justifică această alegere și care conține 
documentele de licitație și informațiile 
conexe și, în cazul în care se dorește 
utilizarea procedurii de negociere fără 
publicarea prealabilă în conformitate cu 
litera (a), documentele de licitație ale 
cererii de oferte anterioare.

Or. it
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Amendamentul 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai 
mare de patru ani, cu excepția cazurilor 
excepționale bine justificate, în special 
prin obiectul acordului-cadru.

eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentul 824
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai 
mare de patru ani, cu excepția cazurilor 
excepționale bine justificate, în special prin 
obiectul acordului-cadru.

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai 
mare de șase ani, cu excepția cazurilor 
excepționale bine justificate, în special prin 
obiectul acordului-cadru. Durata unui 
acord-cadru privind întreținerea are la 
bază ciclul de viață al lucrării sau al 
bunului.

Or. en

Justificare

Pentru a soluționa probleme precum contractele de întreținere ale ascensoarelor.

Amendamentul 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai 
mare de patru ani, cu excepția cazurilor 
excepționale bine justificate, în special
prin obiectul acordului-cadru.

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai 
mare de patru ani, cu excepția cazului în 
care se vizează lucrări a căror realizare 
necesită o durată mai mare de patru ani 
sau dacă depășirea acestei perioade este 
justificată prin necesitatea ca un operator 
economic să facă investiții amortizabile 
într-un interval mai mare de patru ani sau 
care sunt legate de recrutarea 
personalului capabil să execute contractul 
sau de formarea personalului în vederea 
executării contractului.

Or. fr

Amendamentul 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai 
mare de patru ani, cu excepția cazurilor
excepționale bine justificate, în special prin 
obiectul acordului-cadru.

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai 
mare de doi ani și poate fi prelungită până 
la patru ani, în cazuri bine justificate; 
acordurile pot avea o durată și mai 
îndelungată, în cazuri excepționale bine 
justificate, , în special prin obiectul 
acordului-cadru.

Or. es

Amendamentul 827
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul acordurilor-cadru privind 
serviciile, durata acordului-cadru poate 
depăși patru ani atunci când interesul 
superior al utilizatorului final, tipul 
investiției sau alte aspecte ale tipului 
serviciului impun acest lucru.

Or. en

Amendamentul 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contractele bazate pe un acord-cadru 
se atribuie în conformitate cu procedurile 
prevăzute la prezentul alineat și la 
alineatele (3) și (4).

eliminat

Aceste proceduri pot fi aplicate numai 
între autoritățile contractante identificate 
cu claritate în acest scop în invitația la 
procedura concurențială de ofertare sau 
în invitația pentru confirmarea 
interesului și operatorii economici care au 
fost inițial părți la acordul-cadru.
Contractele bazate pe un acord-cadru nu 
pot în niciun caz să aducă modificări 
substanțiale clauzelor stabilite în 
respectivul acord-cadru, în special în 
cazul menționat la alineatul (3).
Autoritățile contractante nu pot recurge la 
acorduri-cadru în mod abuziv sau în așa 
fel încât să împiedice, să restrângă sau să 
denatureze concurența.

Or. en
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Justificare

Amendamentul 829
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea numărului de autorități 
contractante care apelează la un acord-
cadru este autorizată în mod excepțional 
în cazul în care se îndeplinesc 
următoarele condiții:
(a) acordul-cadru a fost încheiat de către 
un organism central de achiziții;

(b) posibilitatea acestei creșteri este 
prevăzută în mod expres în anunțul 
inițial;
(c) posibilitatea de creștere poate fi 
stabilită pe baza unor criterii clare, 
precum și
(d) creșterea a fost decisă printr-un acord.

Or. de

Amendamentul 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante nu pot recurge la 
acorduri-cadru în mod abuziv sau în așa fel 
încât să împiedice, să restrângă sau să 
denatureze concurența.

Autoritățile contractante nu pot recurge la 
acorduri-cadru în mod abuziv sau în așa fel 
încât să împiedice, să restrângă sau să 
denatureze concurența, trebuind să 
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justifice clauzele introduse în caietele de 
sarcini care fac referire la aceste premise, 
asigurând claritatea interpretărilor 
acestora.

Or. es

Amendamentul 831
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante nu pot recurge la 
acorduri-cadru în mod abuziv sau în așa fel 
încât să împiedice, să restrângă sau să 
denatureze concurența.

Autoritățile contractante nu pot recurge la 
acorduri-cadru în mod abuziv sau în așa fel 
încât să împiedice, să restrângă sau să 
denatureze concurența, trebuind să 
justifice clauzele introduse în caietele de 
sarcini care fac referire la aceste premise, 
asigurând claritatea interpretărilor 
acestora.

Or. es

Amendamentul 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un acord-cadru este 
încheiat cu un singur operator economic, 
contractele bazate pe respectivul acord-
cadru sunt atribuite în limitele termenilor 
stabiliți în acordul-cadru.

eliminat

Pentru atribuirea unor astfel de contracte, 
autoritățile contractante pot consulta în 
scris operatorul economic care este parte 
la acordul-cadru, solicitându-i să își 
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completeze, dacă este necesar, oferta.

Or. en

Amendamentul 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care un acord-cadru este 
încheiat cu mai mulți operatori 
economici, el poate fi executat în unul 
dintre următoarele două moduri:

eliminat

(a) în conformitate cu termenii și 
condițiile din acordul-cadru, fără 
reluarea competiției, atunci când acesta 
stabilește toate condițiile care 
reglementează furnizarea lucrărilor, a 
serviciilor și a bunurilor în cauză și 
condițiile obiective pentru a determina 
care dintre operatorii economici parte la 
acordul-cadru le va executa; aceste din 
urmă condiții trebuie indicate în 
documentele achiziției;
(b) dacă în acordul-cadru nu sunt 
prevăzute toate condițiile care 
reglementează furnizarea lucrărilor, a 
serviciilor și a bunurilor, prin reluarea 
competiției între operatorii economici 
care sunt parte la acordul-cadru.

Or. en

Amendamentul 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 4 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) parțial fără reluarea procedurii 
concurențiale, atunci când acesta 
stabilește toate condițiile care 
reglementează furnizarea lucrărilor, a 
serviciilor și a bunurilor în cauză și 
parțial fără reluarea procedurii 
concurențiale între operatorii economici 
care sunt parte la acordul-cadru în 
conformitate cu litera (b), indiferent dacă 
acordul-cadru stabilește toate condițiile 
care reglementează furnizarea lucrărilor,  
serviciilor și bunurilor în cauză.
Un acord-cadru poate fi executat în 
conformitate cu prezenta literă doar 
atunci când această posibilitate a fost 
stipulată de către autoritatea contractantă 
în documentele achiziției. În cazul în care 
în acordul-cadru sunt prevăzute toate 
condițiile care reglementează furnizarea 
acestora, se va stabili dacă se 
achiziționează lucrări, bunuri sau servicii 
specifice în urma reluării procedurii 
concurențiale sau în mod direct, în 
condițiile stabilite în acordul-cadru, pe 
baza unor criterii obiective, care sunt 
prevăzute în caietul de sarcini al 
acordului-cadru. Caietul de sarcini al 
acordului-cadru precizează, de asemenea, 
condițiile care pot face obiectul unei 
reluări a procedurii concurențiale.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament constituie o adaptare necesară la normele privind cadrele, pentru a 
evita să se aducă atingere actualelor acorduri în materie de inovare dintre autoritățile 
contractante. 

Amendamentul 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni



AM\908712RO.doc 45/175 PE492.859v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Competiția menționată la alineatul (4) 
litera (b) se bazează pe aceleași condiții ca 
cele aplicate pentru atribuirea acordului-
cadru și, dacă este cazul, pe condiții 
formulate mai precis și, eventual, pe alte 
condiții menționate în caietul de sarcini al 
acordului-cadru, în conformitate cu 
procedura următoare:

eliminat

(a) pentru fiecare contract care urmează 
să fie atribuit, autoritățile contractante 
consultă în scris operatorii economici 
care sunt capabili să execute contractul;
(b) autoritățile contractante stabilesc un 
termen suficient pentru prezentarea 
ofertelor referitoare la fiecare contract, 
ținând seama de elemente precum 
complexitatea obiectului contractului și 
timpul necesar pentru depunerea 
ofertelor;
(c) ofertele se depun în scris, iar 
conținutul lor rămâne confidențial până 
la expirarea termenului de răspuns 
prevăzut;
(d) autoritățile contractante atribuie 
fiecare contract ofertantului care a 
prezentat cea mai bună ofertă, pe baza 
criteriilor de atribuire enumerate în 
caietul de sarcini al acordului-cadru.

Or. en

Amendamentul 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 31 – paragraful 5 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritățile contractante stabilesc un 
termen suficient pentru prezentarea
ofertelor referitoare la fiecare contract, 
ținând seama de elemente precum 
complexitatea obiectului contractului și 
timpul necesar pentru depunerea ofertelor;

(b) autoritățile contractante stabilesc un 
termen suficient de prezentare a ofertelor 
referitoare la fiecare contract, ținând seama 
de elemente precum complexitatea 
obiectului contractului și timpul necesar 
pentru depunerea ofertelor. Termenul 
trebuie să fie mai mare de cincisprezece 
zile lucrătoare, dacă este necesar ca 
ofertanții să viziteze diferite instalații 
pentru a prezenta ofertele;

Or. es

Amendamentul 837
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 31 – paragraful 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritățile contractante stabilesc un 
termen suficient pentru prezentarea
ofertelor referitoare la fiecare contract, 
ținând seama de elemente precum 
complexitatea obiectului contractului și 
timpul necesar pentru depunerea ofertelor;

(b) autoritățile contractante stabilesc un 
termen suficient de prezentare a ofertelor 
referitoare la fiecare contract, ținând seama 
de elemente precum complexitatea 
obiectului contractului și timpul necesar 
pentru depunerea ofertelor. Termenul 
trebuie să fie mai mare de cincisprezece 
zile lucrătoare, dacă este necesar ca 
ofertanții să viziteze diferite instalații 
pentru a prezenta ofertele;

Or. es

Amendamentul 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Autoritățile contractante iau în 
considerare respectarea legislației muncii 
în cadrul procedurilor de achiziții de 
servicii care presupun înlocuirea de 
personal și care privesc sectoare 
economice despre care se consideră că 
utilizează în mod intensiv forța de muncă 
și oferă o valoare adăugată redusă;  se 
consideră anormale și disproporționate 
ofertele care propun un preț ce presupune 
costuri ale forței de muncă inferioare 
salariilor stabilite în contractele colective 
de muncă sau salariului minim legal 
aplicabil. 

Or. es

Amendamentul 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile contractante au 
posibilitatea de a adăuga noi operatori 
economici la acordul-cadru pe durata 
termenului contractului, cu condiția ca 
acești operatori economici să 
îndeplinească toate criteriile stabilite la 
prezentul articol și să nu fi existat la 
momentul încheierii acordului. 
Autoritățile contractante au posibilitatea 
de a elimina operatori economici din 
acordul-cadru pe durata termenului 
contractului, atunci când operatorul 
economic a dat dovadă de deficiențe 
semnificative sau persistente la 
îndeplinirea oricărei cerințe esențiale 
prevăzute de contract.
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Or. en

Amendamentul 840
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru achizițiile de uz curent ale căror 
caracteristici general disponibile pe piață 
satisfac nevoile autorităților contractante, 
autoritățile contractante pot utiliza un 
sistem dinamic de achiziții. Sistemul 
dinamic de achiziții funcționează ca un 
proces în întregime electronic, deschis pe 
întreaga perioadă de valabilitate oricărui 
operator economic care îndeplinește 
criteriile de selecție.

(1) Pentru achizițiile de uz curent de 
bunuri și servicii standard ale căror 
caracteristici general disponibile pe piață 
satisfac nevoile autorităților contractante, 
autoritățile contractante pot utiliza un 
sistem dinamic de achiziții. Sistemul 
dinamic de achiziții funcționează ca un 
proces în întregime electronic, deschis pe 
întreaga perioadă de valabilitate oricărui 
operator economic care îndeplinește 
criteriile de selecție.

Or. de

Amendamentul 841
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru achizițiile de uz curent ale căror 
caracteristici general disponibile pe piață 
satisfac nevoile autorităților contractante, 
autoritățile contractante pot utiliza un 
sistem dinamic de achiziții. Sistemul 
dinamic de achiziții funcționează ca un 
proces în întregime electronic, deschis pe 
întreaga perioadă de valabilitate oricărui 
operator economic care îndeplinește 
criteriile de selecție.

(1) Pentru achizițiile de uz curent ale căror 
caracteristici general disponibile pe piață și 
la o calitate mai mult sau mai puțin 
standardizată, satisfac nevoile autorităților 
contractante, autoritățile contractante pot 
utiliza un sistem dinamic de achiziții. Acest 
sistem nu poate fi utilizat pentru 
achiziționarea de servicii și produse 
complexe sau nestandardizate. Sistemul 
dinamic de achiziții funcționează ca un 
proces în întregime electronic, deschis pe 
întreaga perioadă de valabilitate oricărui 
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operator economic care îndeplinește 
criteriile de selecție.

Or. en

Amendamentul 842
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru atribuirea contractelor în cadrul 
unui sistem dinamic de achiziții, 
autoritățile contractante urmează regulile 
procedurii restrânse. Toți candidații care 
îndeplinesc criteriile de selecție sunt admiși 
în sistem; numărul de candidați care pot fi 
admiși în sistem nu poate fi limitat în 
conformitate cu articolul 64. Toate 
comunicările din cadrul unui sistem 
dinamic de achiziții se efectuează numai 
prin mijloace electronice, în conformitate 
cu articolul 19 alineatele (2) - (6).

(2) Pentru atribuirea contractelor în cadrul 
unui sistem dinamic de achiziții, 
autoritățile contractante urmează, în orice 
moment, regulile procedurii restrânse. Toți 
candidații care îndeplinesc criteriile de 
selecție sunt admiși în sistem; numărul de 
candidați care pot fi admiși în sistem nu 
poate fi limitat în conformitate cu articolul 
64. Toate comunicările din cadrul unui 
sistem dinamic de achiziții se efectuează 
numai prin mijloace electronice, în 
conformitate cu articolul 19 alineatele (2) -
(6).

Or. de

Amendamentul 843
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publică o invitație la o procedură 
concurențială de ofertare în care precizează 
că este vorba de un sistem dinamic de 
achiziții;

(a) publică o invitație la o procedură 
concurențială de ofertare în care descrie 
sistemul dinamic de achiziții și modul în 
care se desfășoară procedura;

Or. de
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Amendamentul 844
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 32 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) indică în caietul de sarcini cel puțin 
natura și cantitatea estimată a achizițiilor 
avute în vedere, precum și toate 
informațiile necesare privind sistemul de 
achiziții, echipamentul electronic utilizat și 
aranjamentele și specificațiile tehnice de 
conectare;

(b) indică în condițiile sistemului dinamic 
de achiziții cel puțin natura și cantitatea 
estimată a achizițiilor avute în vedere, 
precum și toate informațiile necesare 
privind sistemul de achiziții, echipamentul 
electronic utilizat și aranjamentele și 
specificațiile tehnice de conectare;

Or. de

Amendamentul 845
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante acordă fiecărui 
operator economic, pe toată durata 
sistemului dinamic de achiziții, 
posibilitatea de a solicita să participe la 
sistem în condițiile menționate la alineatul
(2). Autoritățile contractante finalizează 
evaluarea acestor cereri în conformitate cu 
criteriile de selecție în termen de 10 zile
lucrătoare de la primirea lor.

Autoritățile contractante acordă fiecărui 
operator economic, pe toată durata 
sistemului dinamic de achiziții, 
posibilitatea de a solicita să participe la 
sistem în condițiile menționate la alineatul
(2). Autoritățile contractante finalizează 
evaluarea acestor cereri în conformitate cu 
criteriile de selecție în termen de 21 de zile
calendaristice de la primirea lor sau într-o 
perioadă corespunzătoare stabilită de 
autorități.

Or. de

Amendamentul 846
Wim van de Camp
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Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 6 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile contractante indică durata 
sistemului dinamic de achiziții în invitația 
la procedura concurențială de ofertare. Ele 
informează Comisia cu privire la orice 
modificare a duratei, folosind 
următoarele formulare standard:

(6) Autoritățile contractante indică durata 
sistemului dinamic de achiziții în invitația 
la procedura concurențială de ofertare.

Or. nl

Justificare

Comisia introduce obligații de raportare care creează birocrație pentru autoritățile 
contractante și duc la reglementări detaliate.

Amendamentul 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 6 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile contractante indică durata 
sistemului dinamic de achiziții în invitația 
la procedura concurențială de ofertare. Ele 
informează Comisia cu privire la orice 
modificare a duratei, folosind 
următoarele formulare standard:

(6) Autoritățile contractante indică durata 
sistemului dinamic de achiziții în invitația 
la procedura concurențială de ofertare.

Or. en

Amendamentul 848
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 6 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă durata este modificată fără a 
pune capăt sistemului, formularul utilizat 
inițial pentru invitația la procedura 
concurențială de ofertare pentru sistemul 
dinamic de achiziții;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 849
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă durata este modificată fără a 
pune capăt sistemului, formularul utilizat 
inițial pentru invitația la procedura 
concurențială de ofertare pentru sistemul 
dinamic de achiziții;

eliminat

Or. en

Amendamentul 850
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 32 – paragraful 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă se pune capăt sistemului, anunțul 
de atribuire a contractului menționat la 
articolul 48.

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 851
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 32 – paragraful 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă se pune capăt sistemului, anunțul 
de atribuire a contractului menționat la 
articolul 48.

eliminat

Or. en

Amendamentul 852
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Nu se percep taxe de la operatorii 
economici interesați sau de la participanții
la sistemul dinamic de achiziții.

(7) Pe durata procedurii de atribuire, nu 
se percep taxe de la operatorii economici 
interesați sau de la părțile participante la 
sistemul dinamic de achiziții.

Or. de

Amendamentul 853
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice, în cadrul cărora sunt 
prezentate noi prețuri, revizuite în sens 
descrescător și/sau noi valori aferente 
anumitor elemente ale ofertelor.

Numai pentru servicii și bunuri 
standardizate, autoritățile contractante pot 
să utilizeze licitații electronice, în cadrul 
cărora sunt prezentate noi prețuri, revizuite 
în sens descrescător și/sau noi valori 
aferente anumitor elemente ale ofertelor.
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Or. en

Amendamentul 854
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice, în cadrul cărora sunt 
prezentate noi prețuri, revizuite în sens 
descrescător și/sau noi valori aferente 
anumitor elemente ale ofertelor.

Autoritățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice, în cadrul cărora sunt 
prezentate noi prețuri, revizuite în sens 
descrescător și/sau noi valori aferente 
anumitor elemente ale ofertelor. Domeniul 
de aplicare al licitației electronice este 
limitat la bunurile și serviciile 
standardizate în totalitate

Or. de

Amendamentul 855
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice, în cadrul cărora sunt 
prezentate noi prețuri, revizuite în sens 
descrescător și/sau noi valori aferente 
anumitor elemente ale ofertelor.

Autoritățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice pentru bunuri 
standardizate, în cadrul cărora sunt 
prezentate noi prețuri, revizuite în sens 
descrescător și/sau noi valori aferente 
anumitor elemente ale ofertelor.

Or. en

Amendamentul 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice, în cadrul cărora sunt 
prezentate noi prețuri, revizuite în sens 
descrescător și/sau noi valori aferente 
anumitor elemente ale ofertelor.

Autoritățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice, în cadrul cărora sunt 
prezentate noi prețuri, revizuite în sens 
descrescător și/sau noi valori aferente 
anumitor elemente ale ofertelor. Licitațiile 
electronice pot fi utilizate doar la 
achizițiile obișnuite de bunuri care sunt 
disponibile în general pe piață la o calitate 
mai mult sau mai puțin standardizată. 
Acest sistem nu poate fi utilizat pentru 
achiziționarea de servicii sau de produse 
complexe sau nestandardizate.

Or. en

Amendamentul 857
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice, în cadrul cărora sunt 
prezentate noi prețuri, revizuite în sens 
descrescător și/sau noi valori aferente 
anumitor elemente ale ofertelor.

Autoritățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice numai pentru
achiziționarea de bunuri standardizate, în 
cadrul cărora sunt prezentate noi prețuri, 
revizuite în sens descrescător și/sau noi 
valori aferente anumitor elemente ale 
ofertelor.

Or. fr

Amendamentul 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice, în cadrul cărora sunt 
prezentate noi prețuri, revizuite în sens 
descrescător și/sau noi valori aferente 
anumitor elemente ale ofertelor.

Autoritățile contractante pot să utilizeze, 
pentru bunuri sau servicii standardizate 
în totalitate, licitații electronice, în cadrul 
cărora sunt prezentate noi prețuri, revizuite 
în sens descrescător și/sau noi valori 
aferente anumitor elemente ale ofertelor.

Or. de

Justificare

Licitațiile electronice pot fi adecvate pentru bunurile și serviciile standardizate în totalitate; 
dimpotrivă, se pot dovedi inadecvate sau chiar contraproductive în procedurile complexe de 
atribuire. Pentru contractele de atribuire de lucrări, acestea sunt nepotrivite din punct de 
vedere structural.

Amendamentul 859
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice, în cadrul cărora sunt 
prezentate noi prețuri, revizuite în sens 
descrescător și/sau noi valori aferente 
anumitor elemente ale ofertelor.

Autoritățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice pentru bunuri 
standardizate, în cadrul cărora sunt 
prezentate noi prețuri, revizuite în sens 
descrescător și/sau noi valori aferente 
anumitor elemente ale ofertelor.

Or. en

Amendamentul 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Prezentul articol nu se aplică 
contractelor de achiziții publice de lucrări 
sau atribuirii de servicii arhitecturale sau 
de inginerie.

Or. it

Amendamentul 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care contractul urmează a fi 
atribuit ofertei celei mai avantajoase din 
punct de vedere economic, invitația trebuie 
să fie însoțită de rezultatul evaluării 
integrale a ofertantului în cauză, realizată 
conform ponderării prevăzute la articolul 
66 alineatul (5) primul paragraf.

Invitația trebuie să fie însoțită de rezultatul 
evaluării integrale a ofertantului în cauză, 
realizată conform ponderării prevăzute la 
articolul 66 alineatul (5) primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot să impună 
obligativitatea utilizării cataloagelor 
electronice în legătură cu anumite tipuri de 
achiziții.

Statele membre pot prevedea utilizarea
cataloagelor electronice în legătură cu
atribuirea contractelor de achiziții publice 
de servicii și bunuri. Prezentul articol nu 
se aplică contractelor de achiziții publice 
de lucrări sau atribuirii de servicii 
arhitecturale sau de inginerie.
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Or. it

Amendamentul 863
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34 a
Site-ul internet central pentru 

participarea pe cale electronică la 
procedurile de atribuire a contractelor

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

Or. nl

Amendamentul 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante pot achiziționa 
lucrări, bunuri și/sau servicii de la un 
organism central de achiziție sau prin 

(1) Statele membre pot prevedea că
autoritățile contractante pot achiziționa 
lucrări, bunuri și/sau servicii de la un 
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intermediul acestuia. organism central de achiziție sau prin 
intermediul acestuia.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să permită autorităților contractante utilizarea 
serviciilor organismului central de achiziții, însă nu ar trebui să aibă obligația de a face 
acest lucru. Achizițiile centrale constituie una dintre metodele de achiziții publice care 
conduc la o agregare a cererii care ar putea fi nefavorabilă pentru IMM-uri.  Astfel, statelor 
membre ar trebui să li se permită să decidă dacă elaborează sau nu metode de achiziții 
centralizate, în funcție de politica lor națională.

Amendamentul 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante pot achiziționa 
lucrări, bunuri și/sau servicii de la un 
organism central de achiziție sau prin 
intermediul acestuia.

(1) Autoritățile contractante pot achiziționa 
lucrări, bunuri și/sau servicii de la un 
organism central de achiziție sau prin 
intermediul acestuia. Statele membre 
încurajează utilizarea procedurilor 
centralizate de atribuire, în special în 
cazul în care achizitorii sunt de mică 
anvergură.

Or. it

Amendamentul 866
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante pot achiziționa 
lucrări, bunuri și/sau servicii de la un 
organism central de achiziție sau prin 

(1) Autoritățile contractante pot achiziționa 
lucrări, bunuri și/sau servicii de la un 
organism central de achiziție sau prin 
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intermediul acestuia. intermediul acestuia, cu condiția ca 
agregarea de oferte în loturi mai mari să 
nu împiedice dezvoltarea unei concurențe 
autentice și să nu permită apariția de 
oligopoluri și monopoluri sau să 
împiedice de facto utilizatorii finali să-și 
exercite dreptul de a alege. Organismul 
central de achiziții trebuie să garanteze 
că, în cadrul tuturor activităților sale:
1) detectează și împiedică încheierea de 
contracte care prezintă riscul de a 
favoriza structuri și piețe de tipul 
monopolurilor și al oligopolurilor;
2) împiedică efectiv și cu eficacitate 
contractele și procesele de achiziții 
publice care subminează posibilitățile 
IMM-urilor și ale întreprinderilor locale 
de a participa și de a câștiga contractele;
3) nu împiedică utilizatorii finali să-și 
exercite dreptul de a alege și de a-și face 
auzită vocea.

Or. en

Amendamentul 867
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd posibilitatea ca 
autoritățile contractante să recurgă la 
activitățile de achiziție centralizate oferite 
de organisme centrale de achiziție stabilite 
în alt stat membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski



AM\908712RO.doc 61/175 PE492.859v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd posibilitatea ca 
autoritățile contractante să recurgă la 
activitățile de achiziție centralizate oferite 
de organisme centrale de achiziție stabilite 
în alt stat membru.

(2) Statele membre pot prevedea, de 
asemenea, posibilitatea ca autoritățile 
contractante să recurgă la activitățile de 
achiziție centralizate oferite de organisme 
centrale de achiziție stabilite în alt stat 
membru.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să permită autorităților contractante utilizarea 
serviciilor organismului central de achiziții, însă nu ar trebui să aibă obligația de a face 
acest lucru. În unele state membre, opțiunea prevăzută la articolul 35 alineatul (2) din 
propunerea Comisiei poate cauza probleme în legislația națională (mai precis,. nu ar fi 
posibil ca autoritățile contractante să fie supuse dispozițiilor legale ale unui alt stat membru, 
în special în ceea ce privește reglementările referitoare la procedurile de revizuire).

Amendamentul 869
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autoritate contractantă își îndeplinește 
obligațiile care îi revin în temeiul prezentei 
directive atunci când achiziționează 
recurgând la activități de achiziție 
centralizate, dacă procedurile de achiziție 
în cauză și desfășurarea acestora sunt 
realizate numai de către organismul central 
de achiziție în toate etapele, de la 
publicarea invitației la procedura 
concurențială de ofertare până la 
finalizarea executării contractului sau 
contractelor rezultate în urma procedurii.

O autoritate contractantă își îndeplinește 
obligațiile care îi revin în temeiul prezentei 
directive atunci când achiziționează 
recurgând la activități de achiziție 
centralizate, dacă procedurile de achiziție 
în cauză și desfășurarea acestora sunt 
realizate de către organismul central de 
achiziție în toate etapele, de la publicarea 
invitației la procedura concurențială de 
ofertare până la finalizarea executării 
contractului sau contractelor rezultate în 
urma procedurii.

Or. fr
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Amendamentul 870
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat
Activități de achiziție auxiliare
Furnizorii de activități de achiziție 
auxiliare sunt aleși în conformitate cu 
procedurile de achiziție prevăzute în 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 871
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Una sau mai multe autorități
contractante pot conveni să efectueze 
anumite achiziții specifice în comun.

(1) Două sau mai multe entități
contractante pot conveni să efectueze 
anumite achiziții specifice în comun.

Or. en

Amendamentul 872
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când o singură autoritate 
contractantă efectuează procedurile de 

Atunci când desfășurarea unei proceduri
de achiziție este realizată în totalitate în 



AM\908712RO.doc 63/175 PE492.859v01-00

RO

achiziție respective în toate etapele, de la 
publicarea invitației la procedura 
concurențială de ofertare până la 
finalizarea executării contractului sau 
contractelor rezultate în urma procedurii, 
autoritatea contractantă respectivă este 
unica responsabilă de îndeplinirea 
obligațiilor prevăzute în prezenta directivă.

comun de autoritățile contractante vizate, 
acestea sunt responsabile în comun de
îndeplinirea obligațiilor prevăzute în 
prezenta directivă. Se consideră că 
autoritățile contractante realizează în 
comun o procedură de atribuire atunci 
când o singură autoritate contractantă 
gestionează procedura atât în numele său, 
cât și în numele celorlalte autorități 
contractante vizate.

Or. en

Amendamentul 873
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, dacă desfășurarea 
procedurilor de achiziție și executarea 
contractelor rezultate sunt realizate de 
mai multe autorități contractante
participante, fiecare continuă să fie 
responsabilă de îndeplinirea propriilor 
obligații care decurg din prezenta directivă 
în ceea ce privește etapele pe care le 
realizează.

Cu toate acestea, dacă desfășurarea 
procedurilor de achiziție nu este realizată 
în întregime în comun de către 
autoritățile contractante vizate, fiecare 
continuă să fie responsabilă de îndeplinirea 
propriilor obligații care decurg din prezenta 
directivă în ceea ce privește etapele pe care 
le realizează.

Or. en

Amendamentul 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat
Achiziții comune realizate de autorități 
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contractante din state membre diferite
(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la articolul 11, autoritățile contractante 
din state membre diferite pot atribui în 
comun contracte de achiziții publice prin 
intermediul unuia dintre mijloacele 
descrise în prezentul articol.
(2) Mai multe autorități contractante pot 
achiziționa lucrări, bunuri și/sau servicii 
de la un organism central de achiziție 
situat în alt stat membru sau prin 
intermediul acestuia. În acest caz, 
procedura de achiziție trebuie efectuată în 
conformitate cu dispozițiile de drept intern 
ale statului membru în care se află 
organismul central de achiziție.

(3) Mai multe autorități contractante din 
state membre diferite pot să atribuie în 
comun un contract de achiziție publică. În 
acest caz, autoritățile contractante 
participante încheie un acord care 
stabilește

(a) dispozițiile naționale care se aplică 
procedurii de achiziție;

(b) organizarea internă a procedurii de 
achiziție, inclusiv gestionarea procedurii, 
repartizarea responsabilităților, distribuția 
lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care 
urmează să fie achiziționate și încheierea 
contractelor.

(c) Pentru stabilirea legislației naționale 
aplicabile în conformitate cu litera (a), 
autoritățile contractante pot alege 
dispozițiile naționale ale oricărui stat 
membru în care este stabilită cel puțin 
una dintre autoritățile participante.

(4) În cazul în care mai multe entități 
contractante din state membre diferite au 
înființat o entitate juridică comună, 
inclusiv o grupare europeană de 
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cooperare teritorială în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1 sau alte entități înființate în 
temeiul dreptului Uniunii, entitățile 
contractante participante convin, printr-o 
decizie a organismului competent al 
entității juridice comune, asupra aplicării 
normelor în materie de achiziții ale unuia 
dintre următoarele state membre:

(c) dispozițiile de drept intern ale statului 
membru în care entitatea juridică comună 
își are sediul social; 

(d) dispozițiile de drept intern ale statului 
membru în care entitatea juridică comună 
își desfășoară activitățile.

(e) Acest acord se poate aplica pe o 
perioadă nedeterminată, atunci când este 
integrat în actul constitutiv al entității 
juridice comune, sau poate fi limitat la o 
anumită perioadă de timp, la anumite 
tipuri de contracte sau la una sau mai 
multe atribuiri de contracte individuale.

(5) În absența unui acord care să 
stabilească legislația aplicabilă în materie 
de achiziții publice, legislația națională 
care reglementează atribuirea 
contractelor se determină în conformitate 
cu regulile prezentate în continuare:

(a) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de către o autoritate 
contractantă participantă în numele 
celorlalte, se aplică dispozițiile de drept 
intern din statul membru al acelei 
autorități contractante;

(b) dacă procedura nu este efectuată sau 
gestionată de o autoritate contractantă 
participantă în numele celorlalte și

                                               
1 JO L 210 din 31.7.2006, p. 19.
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(i) se referă la un contract de lucrări, 
autoritățile contractante aplică dispozițiile 
de drept intern din statul membru în care 
sunt situate majoritatea lucrărilor;

(ii) se referă la un contract de achiziție de 
servicii sau de bunuri, autoritățile 
contractante aplică dispozițiile de drept 
intern ale statului membru în care sunt 
furnizate cea mai mare parte a serviciilor 
și bunurilor;

(c) dacă nu este posibil să se determine 
legislația națională aplicabilă în 
conformitate cu literele (a) sau (b), 
autoritățile contractante aplică dispozițiile 
de drept intern din statul membru al 
autorității contractante care suportă cea 
mai mare parte a costurilor.

(6) În absența unui acord care determină 
legislația aplicabilă în materie de achiziții 
publice în conformitate cu alineatul (4), 
legislația națională care reglementează 
procedurile de achiziție desfășurate de 
entitățile juridice comune instituite de mai 
multe autorități contractante din state 
membre diferite se stabilește după 
următoarele reguli:

(f) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de organul competent al 
entității juridice comune, se aplică 
dispozițiile naționale din statul membru în 
care entitatea juridică își are sediul 
social;

(g) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de către un membru al entității 
juridice în numele acesteia, se aplică 
normele prevăzute la alineatul (5) literele 
(a) și (b);
dacă nu este posibil să se determine 
legislația națională aplicabilă în 
conformitate cu alineatul (5) literele (a) 
sau (b), autoritățile contractante aplică 
dispozițiile de drept intern din statul 
membru în care entitatea juridică își are 
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sediul social.
(7) Una sau mai multe autorități 
contractante pot atribui contracte 
individuale în temeiul unui acord-cadru 
încheiat de către o autoritate contractantă 
dintr-un alt stat membru sau în comun cu 
aceasta, cu condiția ca acordul-cadru să 
cuprindă dispoziții specifice care să 
permită autorității sau autorităților 
contractante respective să atribuie 
contractele individuale.

(8) Deciziile privind atribuirea 
contractelor în cadrul procedurilor de 
achiziții publice transfrontaliere sunt 
supuse mecanismelor de contestare 
ordinare prevăzute în legislația națională 
aplicabilă.
(9) Pentru a permite funcționarea eficace 
a mecanismelor de contestare, statele 
membre se asigură că deciziile 
organismelor de soluționare a 
contestațiilor, în sensul Directivei 
89/665/CEE a Consiliului1, cu sediul în 
alte state membre sunt executate integral 
în ordinea lor juridică internă, în cazul în 
care aceste decizii implică entități 
contractante stabilite pe teritoriul lor care 
participă la procedura de achiziție 
transfrontalieră în cauză. 

Or. en

Amendamentul 875
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38 eliminat

                                               
1 JO L 395, 30.12. 1989, p. 33.
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Achiziții comune realizate de autorități 
contractante din state membre diferite
(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la articolul 11, autoritățile contractante 
din state membre diferite pot atribui în 
comun contracte de achiziții publice prin 
intermediul unuia dintre mijloacele 
descrise în prezentul articol.
(2) Mai multe autorități contractante pot 
achiziționa lucrări, bunuri și/sau servicii 
de la un organism central de achiziție 
situat în alt stat membru sau prin 
intermediul acestuia. În acest caz, 
procedura de achiziție trebuie efectuată în 
conformitate cu dispozițiile de drept intern 
ale statului membru în care se află 
organismul central de achiziție.

(3) Mai multe autorități contractante din 
state membre diferite pot să atribuie în 
comun un contract de achiziție publică. În 
acest caz, autoritățile contractante 
participante încheie un acord care 
stabilește

(h) dispozițiile naționale care se aplică 
procedurii de achiziție;

(i) organizarea internă a procedurii de 
achiziție, inclusiv gestionarea procedurii, 
repartizarea responsabilităților, distribuția 
lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care 
urmează să fie achiziționate și încheierea 
contractelor.

(c) Pentru stabilirea legislației naționale 
aplicabile în conformitate cu litera (a), 
autoritățile contractante pot alege 
dispozițiile naționale ale oricărui stat 
membru în care este stabilită cel puțin 
una dintre autoritățile participante.

(4) În cazul în care mai multe entități 
contractante din state membre diferite au 
înființat o entitate juridică comună, 
inclusiv o grupare europeană de 
cooperare teritorială în temeiul 
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Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1 sau alte entități înființate în 
temeiul dreptului Uniunii, entitățile 
contractante participante convin, printr-o 
decizie a organismului competent al 
entității juridice comune, asupra aplicării 
normelor în materie de achiziții ale unuia 
dintre următoarele state membre:

(j) dispozițiile de drept intern ale statului 
membru în care entitatea juridică comună 
își are sediul social; 

(k) dispozițiile de drept intern ale statului 
membru în care entitatea juridică comună 
își desfășoară activitățile.

(l) Acest acord se poate aplica pe o 
perioadă nedeterminată, atunci când este 
integrat în actul constitutiv al entității 
juridice comune, sau poate fi limitat la o 
anumită perioadă de timp, la anumite 
tipuri de contracte sau la una sau mai 
multe atribuiri de contracte individuale.

(5) În absența unui acord care să 
stabilească legislația aplicabilă în materie 
de achiziții publice, legislația națională 
care reglementează atribuirea 
contractelor se determină în conformitate 
cu regulile prezentate în continuare:

(a) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de către o autoritate 
contractantă participantă în numele 
celorlalte, se aplică dispozițiile de drept 
intern din statul membru al acelei 
autorități contractante;

(b) dacă procedura nu este efectuată sau 
gestionată de o autoritate contractantă 
participantă în numele celorlalte și

(i) se referă la un contract de lucrări, 

                                               
1 JO L 210 din 31.7.2006, p. 19.
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autoritățile contractante aplică dispozițiile 
de drept intern din statul membru în care 
sunt situate majoritatea lucrărilor;

(ii) se referă la un contract de achiziție de 
servicii sau de bunuri, autoritățile 
contractante aplică dispozițiile de drept 
intern ale statului membru în care sunt 
furnizate cea mai mare parte a serviciilor 
și bunurilor;

(c) dacă nu este posibil să se determine 
legislația națională aplicabilă în 
conformitate cu literele (a) sau (b), 
autoritățile contractante aplică dispozițiile 
de drept intern din statul membru al 
autorității contractante care suportă cea 
mai mare parte a costurilor.

(6) În absența unui acord care determină 
legislația aplicabilă în materie de achiziții 
publice în conformitate cu alineatul (4), 
legislația națională care reglementează 
procedurile de achiziție desfășurate de 
entitățile juridice comune instituite de mai 
multe autorități contractante din state 
membre diferite se stabilește după 
următoarele reguli:

(m) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de organul competent al 
entității juridice comune, se aplică 
dispozițiile naționale din statul membru în 
care entitatea juridică își are sediul 
social;

(n) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de către un membru al entității 
juridice în numele acesteia, se aplică 
normele prevăzute la alineatul (5) literele 
(a) și (b);
dacă nu este posibil să se determine 
legislația națională aplicabilă în 
conformitate cu alineatul (5) literele (a) 
sau (b), autoritățile contractante aplică 
dispozițiile de drept intern din statul 
membru în care entitatea juridică își are 
sediul social.
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(7) Una sau mai multe autorități 
contractante pot atribui contracte 
individuale în temeiul unui acord-cadru 
încheiat de către o autoritate contractantă 
dintr-un alt stat membru sau în comun cu 
aceasta, cu condiția ca acordul-cadru să 
cuprindă dispoziții specifice care să 
permită autorității sau autorităților 
contractante respective să atribuie 
contractele individuale.

(8) Deciziile privind atribuirea 
contractelor în cadrul procedurilor de 
achiziții publice transfrontaliere sunt 
supuse mecanismelor de contestare 
ordinare prevăzute în legislația națională 
aplicabilă.
(9) Pentru a permite funcționarea eficace 
a mecanismelor de contestare, statele 
membre se asigură că deciziile 
organismelor de soluționare a 
contestațiilor, în sensul Directivei 
89/665/CEE a Consiliului1, cu sediul în 
alte state membre sunt executate integral 
în ordinea lor juridică internă, în cazul în 
care aceste decizii implică entități 
contractante stabilite pe teritoriul lor care 
participă la procedura de achiziție 
transfrontalieră în cauză. 

Or. en

Amendamentul 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 11, autoritățile contractante din 
state membre diferite pot atribui în comun 

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
articolul 11, statele membre pot stipula că
autoritățile contractante pot atribui 

                                               
1 JO L 395, 30.12. 1989, p. 33.
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contracte de achiziții publice prin 
intermediul unuia dintre mijloacele 
descrise în prezentul articol.

contracte publice de achiziție în comun cu 
autoritățile contractante din alte state 
membre, dacă
(a) atribuirea în comun a unui contract 
public este justificată ca urmare a 
caracterului transfrontalier al 
contractului
sau
(b) contractul public este cofinanțat de 
autoritățile contractante din state membre 
diferite
sau
(c) contractul public are un caracter 
inovator.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a decide dacă autoritatea contractantă 
poate atribui un contract în comun cu autoritățile contractante din alte state membre. Mai 
mult, ar trebui să existe condiții concrete în baza cărora un contract poate fi atribuit în 
comun cu autoritățile contractante din alte state membre.

Amendamentul 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mai multe autorități contractante pot 
achiziționa lucrări, bunuri și/sau servicii 
de la un organism central de achiziție 
situat în alt stat membru sau prin 
intermediul acestuia. În acest caz, 
procedura de achiziție trebuie efectuată în 
conformitate cu dispozițiile de drept intern 
ale statului membru în care se află 
organismul central de achiziție.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai multe autorități contractante din state 
membre diferite pot să atribuie în comun 
un contract de achiziție publică. În acest 
caz, autoritățile contractante participante 
încheie un acord care stabilește:

În cazul menționat la alineatul (1), 
autoritățile contractante participante 
încheie un acord care stabilește:

Or. en

Amendamentul 879
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru stabilirea legislației naționale 
aplicabile în conformitate cu litera (a), 
autoritățile contractante pot alege
dispozițiile naționale ale oricărui stat 
membru în care este stabilită cel puțin una 
dintre autoritățile participante.

Pentru stabilirea legislației naționale 
aplicabile în conformitate cu litera (a), 
autoritățile contractante aleg dispozițiile 
naționale ale oricărui stat membru în care 
este stabilită cel puțin una dintre 
autoritățile participante.

Or. de

Justificare

Posibilitatea  părților de a alege dreptul aplicabil ar trebui legată de necesitățile obiective 
ale contractului în cauză. 

Amendamentul 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski



PE492.859v01-00 74/175 AM\908712RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În absența unui acord care să 
stabilească legislația aplicabilă în materie 
de achiziții publice, legislația națională 
care reglementează atribuirea 
contractelor se determină în conformitate 
cu regulile prezentate în continuare:

eliminat

(a) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de către o autoritate 
contractantă participantă în numele 
celorlalte, se aplică dispozițiile de drept 
intern din statul membru al acelei 
autorități contractante;
(b) dacă procedura nu este efectuată sau 
gestionată de o autoritate contractantă 
participantă în numele celorlalte și
(i) se referă la un contract de lucrări, 
autoritățile contractante aplică dispozițiile 
de drept intern din statul membru în care 
sunt situate majoritatea lucrărilor;
(ii) se referă la un contract de achiziție de 
servicii sau de bunuri, autoritățile 
contractante aplică dispozițiile de drept 
intern ale statului membru în care sunt 
furnizate cea mai mare parte a serviciilor 
și bunurilor;
(c) dacă nu este posibil să se determine 
legislația națională aplicabilă în 
conformitate cu literele (a) sau (b), 
autoritățile contractante aplică dispozițiile 
de drept intern din statul membru al 
autorității contractante care suportă cea 
mai mare parte a costurilor.

Or. en

Justificare

Este suficient ca autoritățile contractante să fie de acord cu normele naționale privind 
achizițiile. Alineatul (5) nu este necesar. Eliminarea acestui alineat va simplifica articolul.
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Amendamentul 881
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă nu este posibil să se determine 
legislația națională aplicabilă în 
conformitate cu literele (a) sau (b), 
autoritățile contractante aplică dispozițiile 
de drept intern din statul membru al 
autorității contractante care suportă cea 
mai mare parte a costurilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5 a. Mai multe entități contractante din 
diferite state membre pot achiziționa 
lucrări, bunuri și/sau servicii de la sau 
prin intermediul unui organism de 
achiziții situat într-un alt stat membru, 
dacă statele membre respective au 
prevăzut posibilitatea la care se face 
referire la articolul 35 alineatul (2) și 
dacă sunt îndeplinite toate condițiile 
menționate la alineatul (1). În acest caz, 
părțile încheie un acord care stabilește 
dispozițiile naționale care se aplică 
procedurii de achiziții.

Or. en

Amendamentul 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În absența unui acord care determină 
legislația aplicabilă în materie de achiziții 
publice în conformitate cu alineatul (4), 
legislația națională care reglementează 
procedurile de achiziție desfășurate de 
entitățile juridice comune instituite de mai 
multe autorități contractante din state 
membre diferite se stabilește după 
următoarele reguli:

eliminat

(a) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de organul competent al 
entității juridice comune, se aplică 
dispozițiile naționale din statul membru în 
care entitatea juridică își are sediul 
social;
(b) dacă procedura este efectuată sau 
gestionată de către un membru al entității 
juridice în numele acesteia, se aplică 
normele prevăzute la alineatul (5) literele 
(a) și (b);
(c) dacă nu este posibil să se determine 
legislația națională aplicabilă în 
conformitate cu alineatul (5) literele (a) 
sau (b), autoritățile contractante aplică 
dispozițiile de drept intern din statul 
membru în care entitatea juridică își are 
sediul social.

Or. en

Justificare

Este suficient ca autoritățile contractante să fie de acord cu normele naționale privind 
achizițiile. Alineatul (6) nu este necesar. Eliminarea acestui alineat va simplifica articolul.

Amendamentul 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Una sau mai multe autorități 
contractante pot atribui contracte 
individuale în temeiul unui acord-cadru 
încheiat de către o autoritate contractantă 
dintr-un alt stat membru sau în comun cu 
aceasta, cu condiția ca acordul-cadru să 
cuprindă dispoziții specifice care să 
permită autorității sau autorităților 
contractante respective să atribuie 
contractele individuale.

(7) Statele membre pot stipula faptul că
una sau mai multe autorități contractante 
pot atribui contracte individuale în temeiul 
unui acord-cadru încheiat de către o 
autoritate contractantă dintr-un alt stat 
membru sau în comun cu aceasta, cu 
condiția ca acordul-cadru să cuprindă 
dispoziții specifice care să permită 
autorității sau autorităților contractante 
respective să atribuie contractele 
individuale.

Or. en

Amendamentul 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a permite funcționarea eficace 
a mecanismelor de contestare, statele 
membre se asigură că deciziile 
organismelor de soluționare a 
contestațiilor, în sensul Directivei 
89/665/CEE a Consiliului33, cu sediul în 
alte state membre sunt executate integral 
în ordinea lor juridică internă, în cazul în 
care aceste decizii implică autorități 
contractante stabilite pe teritoriul lor care 
participă la procedura de achiziție 
transfrontalieră în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

În practică, această dispoziție poate cauza probleme.  Nu este clar modul în care statele 
membre ar trebui să asigure că deciziile organismelor de revizuire (care nu au neapărat un 
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caracter judiciar) stabilite în statele membre sunt executate pe deplin în ordinea juridică 
internă.

Amendamentul 886
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Înainte de a lansa procedurile de 
achiziție, statele membre, împreună cu 
autoritățile contractante și cu liderii 
politici de la toate nivelurile vizate, 
stabilesc o strategie de achiziții, la toate 
nivelurile vizate, și anume național, 
regional și local, care respectă prioritățile 
prezentei directive. Autoritățile publice se 
asigură de respectarea și punerea în 
aplicare a strategiei, în conformitate cu 
prioritățile prezentei directive. Strategiile 
garantează că se respectă cel puțin unul 
dintre principiile următoare:
a) autoritățile responsabile de achizițiile 
publice împreună cu liderii politici de la 
nivel național, regional și local exercită 
un rol esențial în definirea principiilor 
strategiilor de achiziții publice;
b) înainte de lansarea procedurii de 
achiziție, se organizează audieri publice și 
consultări ale utilizatorilor finali ai 
produselor și serviciilor. Opiniile 
utilizatorilor finali sunt înregistrate în 
scris și luate în considerare la executarea 
procesului de achiziții publice;
c) strategia de achiziții publice constituie 
un instrument politic și un document 
obligatoriu la punerea în aplicare și 
executarea procesului de achiziții publice.
Prioritățile și obiectivele unui proces de 
achiziții publice nu pot diferi de cele ale 
strategiei.

Or. en
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Amendamentul 887
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a lansa o procedură de 
achiziție, autoritățile contractante pot 
desfășura consultări ale pieței pentru a 
evalua structura, aptitudinile și capacitatea 
pieței și pentru a informa operatorii 
economici cu privire la proiectele și 
cerințele lor în materie de achiziții.

(1) Înainte de a lansa o procedură de 
achiziție, autoritățile contractante pot 
desfășura consultări ale pieței pentru a 
evalua structura, aptitudinile și capacitatea 
pieței și/sau pentru a informa operatorii 
economici cu privire la proiectele și 
cerințele lor în materie de achiziții.

Or. en

Amendamentul 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a lansa o procedură de achiziție, 
autoritățile contractante pot desfășura 
consultări ale pieței pentru a evalua 
structura, aptitudinile și capacitatea pieței
și pentru a informa operatorii economici cu 
privire la proiectele și cerințele lor în 
materie de achiziții.

Înainte de a iniția o procedură de achiziție, 
autoritățile contractante pot realiza studii 
de piață pentru a evalua structura, 
aptitudinile și capacitatea pieței sau pentru 
a informa operatorii economici cu privire 
la proiectele și cerințele lor în materie de 
achiziții.

Or. de

Justificare

Clarificare de ordin lingvistic: limita o constituie mai degrabă începutul unei proceduri de 
atribuire, în conformitate cu dreptul procedural, decât, de exemplu, stadiul în care 
autoritatea contractantă ia o decizie internă. Termenii „consultări ale pieței” ar trebui 
înlocuiți cu „studii de piață”, deoarece termenul de „consultări” ar putea limita studiile la 
cele care presupun un dialog. Totuși, ar trebui să fie posibil și să se organizeze, pur și simplu, 
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anchete care să stabilească, de exemplu, dacă un anumit serviciu este disponibil pe piață.

Amendamentul 889
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, autoritățile contractante pot 
solicita sau accepta consultanță de la 
structurile de sprijin administrativ, de la 
terțe părți sau de la participanți la piață, cu 
condiția ca această consultanță să nu aibă 
ca efect împiedicarea concurenței și să nu 
ducă la o încălcare a principiilor 
nediscriminării și transparenței.

În acest scop, autoritățile contractante pot 
solicita sau accepta consultanță de la 
structurile de sprijin administrativ, de la 
terțe părți sau de la participanți la piață.

Or. en

Justificare

Redundant.

Amendamentul 890
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, autoritățile contractante pot 
solicita sau accepta consultanță de la 
structurile de sprijin administrativ, de la 
terțe părți sau de la participanți la piață, cu 
condiția ca această consultanță să nu aibă 
ca efect împiedicarea concurenței și să nu 
ducă la o încălcare a principiilor 
nediscriminării și transparenței.

În acest scop, autoritățile contractante pot 
solicita sau accepta consultanță de la 
structurile de sprijin administrativ, de la 
terțe părți sau de la participanți la piață.

Or. de
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Justificare

Ar trebui eliminată cea de-a doua jumătate a frazei, deoarece aplicarea sa în practică s-ar 
putea lovi de dificultăți. Practic, este imposibil de înțeles care ar fi criteriile pe baza cărora 
s-ar putea stabili că o anumită consultanță împiedică concurența. În plus, nu este clar nici în 
ce moment ar putea emite autoritatea contractantă o hotărâre (ex ante sau ex post).  Mai mult 
decât atât, nediscriminarea și transparența constituie cerințe generale pe care autoritățile 
publice trebuie oricum să le respecte.

Amendamentul 891
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, autoritățile contractante pot 
solicita sau accepta consultanță de la 
structurile de sprijin administrativ, de la 
terțe părți sau de la participanți la piață, cu 
condiția ca această consultanță să nu aibă 
ca efect împiedicarea concurenței și să nu 
ducă la o încălcare a principiilor
nediscriminării și transparenței.

În acest scop, autoritățile contractante pot 
solicita sau accepta consultanță de la 
structurile de sprijin administrativ, de la 
terțe părți sau de la participanți la piață, cu 
condiția ca această consultanță să nu aibă 
ca efect împiedicarea concurenței și să nu 
ducă la o încălcare a principiilor 
nediscriminării și transparenței și nici să 
servească la a împiedica orice entitate 
consultată de la participarea la procedura 
de achiziții publice vizată.

Or. pt

Amendamentul 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel de măsuri includ comunicarea către 
ceilalți candidați și ofertanți a oricăror 
informații pertinente care au fost transmise 
în contextul participării candidatului sau 
ofertantului la pregătirea procedurii de 

Astfel de măsuri includ comunicarea către 
ceilalți candidați și ofertanți a oricăror 
informații pertinente care au fost transmise 
în contextul participării candidatului sau 
ofertantului la pregătirea procedurii de 
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achiziție sau care decurg din această 
participare și stabilirea unor termene 
adecvate pentru primirea ofertelor. .

achiziție sau care decurg din această 
participare și stabilirea unor termene 
adecvate pentru primirea ofertelor.

Autorităților contractante li se solicită:  
(i) fie să clarifice în invitația lor de 
participare la consultare informațiile care 
vor fi considerate relevante și, astfel, pot fi 
folosite în comun cu toți potențialii 
ofertanți,
(ii) fie să stabilească în detaliu drepturile 
și procedurile disponibile participanților 
la consultare care să le permită să 
protejeze informațiile confidențiale. 

Candidatul sau ofertantul în cauză este 
exclus din cadrul procedurii numai dacă nu 
există niciun alt mijloc pentru a asigura 
respectarea obligației de a se conforma
principiului egalității de tratament.

Candidatul sau ofertantul în cauză este 
exclus din cadrul procedurii numai dacă nu 
există niciun alt mijloc pentru a asigura 
respectarea principiului egalității de 
tratament.

Or. en

Justificare

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential.
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Amendamentul 893
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel de măsuri includ comunicarea către 
ceilalți candidați și ofertanți a oricăror 
informații pertinente care au fost 

Astfel de măsuri includ comunicarea către 
ceilalți candidați și ofertanți a oricăror 
informații furnizate de autoritatea 
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transmise în contextul participării 
candidatului sau ofertantului la pregătirea 
procedurii de achiziție sau care decurg din 
această participare și stabilirea unor 
termene adecvate pentru primirea ofertelor.
Candidatul sau ofertantul în cauză este 
exclus din cadrul procedurii numai dacă nu 
există niciun alt mijloc pentru a asigura 
respectarea principiului egalității de 
tratament.

contractantă în contextul participării 
candidatului sau ofertantului la pregătirea 
procedurii de achiziție sau care decurg din 
această participare și stabilirea unor 
termene adecvate pentru primirea ofertelor.
Candidatul sau ofertantul în cauză este 
exclus din cadrul procedurii numai dacă nu 
există niciun alt mijloc pentru a asigura 
respectarea principiului egalității de 
tratament.

Or. fr

Justificare

Ofertanții nu trebuie să poată primi decât informații oferite de către autoritatea contractantă 
în cadrul procedurii de consultare prealabile a pieței, și să nu poată schimba informații care 
pot include elemente ale ofertei, ceea ce ar constitui o discriminare la adresa ofertanților 
care participă la procedura de consultare prealabilă a pieței.

Amendamentul 894
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel de măsuri includ comunicarea către 
ceilalți candidați și ofertanți a oricăror 
informații pertinente care au fost transmise 
în contextul participării candidatului sau 
ofertantului la pregătirea procedurii de 
achiziție sau care decurg din această 
participare și stabilirea unor termene 
adecvate pentru primirea ofertelor.
Candidatul sau ofertantul în cauză este 
exclus din cadrul procedurii numai dacă nu 
există niciun alt mijloc pentru a asigura 
respectarea principiului egalității de 
tratament.

Astfel de măsuri includ comunicarea către 
ceilalți candidați și ofertanți a oricăror 
informații pertinente care au fost transmise 
în contextul participării candidatului sau 
ofertantului la pregătirea procedurii de 
achiziție sau care decurg din această 
participare și stabilirea unor termene 
adecvate pentru primirea ofertelor.
Autoritățile contractante fie: (i) clarifică 
în invitația lor de participare la consultare 
informațiile care vor fi considerate 
relevante si, astfel, pot fi folosite în comun 
cu toți potențialii ofertanți, fie (ii) 
stabilesc în detaliu drepturile și 
procedurile disponibile participanților la 
consultare care să le permită să protejeze 
informațiile confidențiale. Candidatul sau 
ofertantul în cauză este exclus din cadrul 
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procedurii numai dacă nu există niciun alt 
mijloc pentru a asigura respectarea 
principiului egalității de tratament.

Or. en

Justificare

În practică, există o posibilă dificultate în a identifica și conveni cu autoritățile contractante 
în fiecare caz ce reprezintă „informații relevante” de folosit în comun într-o consultare 
preliminară a pieței și care dintre acestea ar trebui păstrate confidențiale. Autorizarea 
autorităților contractante să stabilească cu claritate informațiile care ar putea deveni 
relevante pentru folosirea în comun a procedurilor de protecție a informațiilor confidențiale 
va aduce mai multă claritate diferitelor părți și va proteja interesele operatorilor economici.

Amendamentul 895
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Specificațiile tehnice, astfel cum sunt
definite, sunt stabilite în documentele 
achiziției. Ele definesc caracteristicile pe 
care trebuie să le întrunească lucrările, 
serviciile sau bunurile și trebuie să aibă 
legătură cu obiectul contractului.

Or. en

Amendamentul 896
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Specificațiile tehnice definite în anexa VIII 
punctul 1 sunt stabilite în documentele 
achiziției. Ele definesc caracteristicile pe 
care trebuie să le întrunească lucrările, 

Specificațiile tehnice definite în anexa VIII 
punctul 1 sunt stabilite în documentele 
achiziției. Ele definesc caracteristicile pe 
care trebuie să le întrunească lucrările, 
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serviciile sau bunurile. serviciile sau bunurile pentru a îndeplini 
obiectivele autorității contractante în 
materie de utilizare, durabilitate și respect 
față de bunăstarea animalelor.

Or. en

Amendamentul 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Specificațiile tehnice definite în anexa VIII 
punctul 1 sunt stabilite în documentele 
achiziției. Ele definesc funcționalitatea
care se așteaptă de la o lucrare, un 
serviciu sau un bun.

Or. en

Amendamentul 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2 – literele a și b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de producție 
sau furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau la oricare altă 
etapă a ciclului de viață conform 
articolului 2 punctul (22).

Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de producție 
sau furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau la oricare altă 
etapă a ciclului de viață conform 
articolului 2 punctul (22). Trebuie să se 
țină seama de următoarele cerințe:
(a) criterii sociale, precum respectarea 
unor condiții de muncă decente, a 
reglementărilor în materie de sănătate și 
siguranță, negocierea colectivă, echilibrul 
de gen (de exemplu, remunerarea egală, 
posibilitatea reconcilierii vieții 
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profesionale cu viața privată), incluziunea 
socială, inclusiv oportunități de angajare 
pentru lucrătorii cu handicap, 
defavorizați sau vulnerabili (cum ar fi 
persoanele aflate în șomaj de lungă 
durată, romii, migranții sau lucrătorii 
tineri și cei mai în vârstă), accesul la 
formare profesională, implicarea și 
consultarea utilizatorilor, accesibilitatea 
financiară, drepturile omului și comerțul 
etic;
(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, organizarea, 
calificarea și experiența personalului 
desemnat să execute contractul în cauză.

Or. de

Amendamentul 899
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de producție 
sau furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau la oricare altă 
etapă a ciclului de viață conform 
articolului 2 punctul (22).

Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de producție 
sau furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau la oricare altă 
etapă a ciclului de viață.

Or. en

Amendamentul 900
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de producție 
sau furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau la oricare altă 
etapă a ciclului de viață conform 
articolului 2 punctul (22).

Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de producție 
sau furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau la oricare altă 
etapă a ciclului de viață și la procesul de 
producție sustenabil din punct de vedere 
social menționat la articolul 2 
punctele 22, 22a și 22b.

Or. fr

Amendamentul 901
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de producție 
sau furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau la oricare altă 
etapă a ciclului de viață conform
articolului 2 punctul (22).

Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de producție 
sau furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau din oricare altă 
etapă a ciclului de viață, inclusiv procesele 
de producție sustenabile din punct de 
vedere social și sensibile în ceea ce 
privește bunăstarea animalelor, conform
articolului 2 punctul 22.

Or. en

Amendamentul 902
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de producție 

Aceste caracteristici se pot referi, de 
asemenea, la procesul specific de producție 
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sau furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau la oricare altă 
etapă a ciclului de viață conform
articolului 2 punctul (22).

sau furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau la oricare altă 
etapă a ciclului de viață conform
articolului 2 punctul (22), cu condiția să 
aibă legătură cu obiectul contractului și 
să fie proporționale cu valoarea și 
obiectivele contractului.

Or. en

Justificare

Candidaților nu li se poate solicita să dovedească aspecte cu privire la care nu au acces, 
competență sau responsabilitate până la întregul lanț de furnizare. Din aceste motive, 
specificațiile tehnice trebuie să rămână strict legate de obiectul contractului, iar cerințele 
trebuie să fie proporționale cu valoarea și obiectivele contractului

Amendamentul 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile legate de condițiile sociale și 
de încadrare în muncă, precum sănătatea 
și siguranța la locul de muncă, securitatea 
socială și condițiile de muncă, astfel cum 
se prevede în actele cu putere de lege și în 
actele administrative, în hotărâri 
arbitrale, în acorduri și contracte 
colective la nivelul UE și la nivel național 
și în dispozițiile dreptului internațional al 
muncii enumerate în anexa XI care se 
aplică în locul în care se realizează 
lucrarea, serviciul sau bunul, sunt 
stabilite în mod clar de autoritățile 
contractante în specificațiile tehnice ca 
parte a cerințelor absolute pentru 
prezentarea unei oferte pentru un 
contract.

Or. de
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Amendamentul 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru toate achizițiile al căror obiect este 
destinat utilizării de către persoane, 
indiferent dacă este vorba de publicul larg 
sau de personalul autorității contractante, 
aceste specificații tehnice trebuie să fie 
redactate, mai puțin, în mod excepțional, 
în cazuri bine justificate, astfel încât să ia 
în considerare criteriile de accesibilitate 
pentru persoanele cu dizabilități sau 
proiectarea pentru toate categoriile de 
utilizatori.

Or. es

Amendamentul 905
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru toate achizițiile al căror obiect este 
destinat utilizării de către persoane, 
indiferent dacă este vorba de publicul larg 
sau de personalul autorității contractante, 
aceste specificații tehnice trebuie să fie 
redactate, astfel încât să ia în considerare 
criteriile de accesibilitate pentru persoanele 
cu dizabilități sau proiectarea pentru toate 
categoriile de utilizatori.

Or. en

Justificare

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
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the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.

Amendamentul 906
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Specificațiile tehnice pot include, după 
caz, și cerințe referitoare la:
(a) performanță, inclusiv nivelurile de 
performanță în materie de mediu și de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
performanță în ceea ce privește impactul 
social;
(b) caracteristicile ciclului de viață;
(c) organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
contractul în cauză;
(d) siguranță sau dimensiuni, inclusiv 
procedurile pentru asigurarea calității, 
terminologie, simboluri, testări și 
metodele de testare, ambalare, marcare și 
etichetare, instrucțiuni de utilizare;
(e) normele de proiectare și de calcul al 
costului lucrărilor, condițiile de testare, de 
control și de recepție a lucrărilor, precum 
și tehnicile sau metodele de construcție și 
toate celelalte condiții tehnice pe care 
autoritatea contractantă le poate prescrie, 
prin reglementare generală sau specifică, 
în ceea ce privește lucrările finalizate și 
materialele sau elementele componente 
ale lucrărilor în cauză.
f) promovarea de bunuri și servicii 
novatoare prin proceduri care să încerce 
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să obțină soluții la probleme, în locul 
unor bunuri și servicii definite în mod 
expres;

Or. en

Amendamentul 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru toate achizițiile, se redactează 
specificații tehnice, astfel încât produsele, 
serviciile și lucrările supuse contractului 
să îndeplinească cerințele legii privind 
protecția datelor la momentul proiectării 
prelucrării datelor personale (protecția 
datelor din momentul proiectării).

Or. en

Amendamentul 908
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care printr-un act legislativ al 
Uniunii sunt adoptate standarde de 
accesibilitate obligatorii, specificațiile 
tehnice trebuie definite, în ceea ce privește 
criteriile de accesibilitate, prin trimitere la 
acestea.

În cazul în care printr-un act legislativ al 
Uniunii sunt adoptate standarde de 
accesibilitate obligatorii, specificațiile 
tehnice trebuie definite, în ceea ce privește 
criteriile de accesibilitate pentru 
persoanele cu dizabilități sau destinate 
tuturor utilizatorilor, prin trimitere la 
acestea.

Or. en
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Amendamentul 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care printr-un act legislativ al 
Uniunii sunt adoptate standarde de 
accesibilitate obligatorii, specificațiile 
tehnice trebuie definite, în ceea ce privește 
criteriile de accesibilitate, prin trimitere la 
acestea.

În cazul în care printr-un act legislativ al 
Uniunii sunt adoptate standarde de 
accesibilitate, de mediu sau sociale
obligatorii, specificațiile tehnice trebuie 
definite, în ceea ce privește criteriile de 
accesibilitate, de mediu sau sociale prin 
trimitere la acestea.

Or. en

Amendamentul 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Specificațiile tehnice pot include, de 
exemplu, și cerințe referitoare la:
(a) condițiile de încadrare în muncă, 
organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
contractul în cauză;

Or. en

Amendamentul 911
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Specificațiile tehnice trebuie să asigure (2) Specificațiile tehnice trebuie să asigure 
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accesul egal al operatorilor economici la 
procedura de achiziție și să nu aibă efectul 
de a crea obstacole nejustificate în calea 
deschiderii către concurență a achizițiilor 
publice.

accesul egal al operatorilor economici la 
procedura de achiziție și să nu aibă efectul 
de a crea obstacole nejustificate în calea 
deschiderii către concurență a achizițiilor 
publice. Specificațiile tehnice se întocmesc 
în așa fel încât să garanteze că reușita 
unei proceduri de ofertare nu se va baza 
în mod exclusiv sau în principal pe 
concurența în ceea ce privește securitatea 
locurilor de muncă ale angajaților sau 
condițiile de lucru ale acestora.

Or. fi

Amendamentul 912
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Specificațiile tehnice trebuie să asigure 
accesul egal al operatorilor economici la 
procedura de achiziție și să nu aibă efectul 
de a crea obstacole nejustificate în calea 
deschiderii către concurență a achizițiilor 
publice.

(2) Specificațiile tehnice trebuie să asigure 
accesul egal al operatorilor economici la 
procedura de achiziție și să nu aibă efectul 
de a crea obstacole nejustificate în calea 
deschiderii către concurență a achizițiilor 
publice.

Specificațiile tehnice urmăresc ca 
achizițiile publice să nu se bazeze doar pe 
o concurență care să depindă în mod 
exclusiv de cele mai proaste condiții de 
lucru sau de reduceri de personal.

Or. fi

Amendamentul 913
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, incluzând caracteristici 
de mediu, cu condiția ca parametrii să fie 
suficient de exacți pentru ca ofertanții să 
poată stabili obiectul contractului și pentru 
ca autoritățile contractante să poată atribui 
contractul;

(a) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, incluzând caracteristici 
de mediu și sociale, cu condiția ca 
parametrii să fie suficient de exacți pentru 
ca ofertanții să poată stabili obiectul 
contractului și pentru ca autoritățile 
contractante să poată atribui contractul;

Or. en

Amendamentul 914
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, incluzând caracteristici
de mediu, cu condiția ca parametrii să fie 
suficient de exacți pentru ca ofertanții să 
poată stabili obiectul contractului și pentru 
ca autoritățile contractante să poată atribui 
contractul;

(a) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, incluzând caracteristici 
de mediu și caracteristici sociale, cu 
condiția ca parametrii să fie suficient de 
exacți pentru ca ofertanții să poată stabili 
obiectul contractului și pentru ca 
autoritățile contractante să poată atribui 
contractul, inclusiv în conformitate cu 
alineatul (1), cu cerințele legate de 
caracteristicile ciclului de viață al 
lucrărilor, bunurilor sau serviciilor 
solicitate, menționate la articolul 2 
punctul 22a (nou);

Or. de

Amendamentul 915
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, incluzând caracteristici 
de mediu, cu condiția ca parametrii să fie 
suficient de exacți pentru ca ofertanții să 
poată stabili obiectul contractului și pentru 
ca autoritățile contractante să poată atribui 
contractul;

(a) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, incluzând caracteristici
sociale, de mediu și de respectare a 
bunăstării animalelor, cu condiția ca 
parametrii să fie suficient de exacți pentru 
ca ofertanții să poată stabili obiectul 
contractului și pentru ca autoritățile 
contractante să poată atribui contractul;

Or. en

Amendamentul 916
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, incluzând caracteristici 
de mediu, cu condiția ca parametrii să fie 
suficient de exacți pentru ca ofertanții să 
poată stabili obiectul contractului și pentru 
ca autoritățile contractante să poată atribui 
contractul;

(a) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, incluzând caracteristici 
de mediu, cu condiția ca parametrii să fie 
suficient de exacți pentru ca ofertanții să 
poată stabili obiectul contractului și pentru 
ca autoritățile contractante să poată atribui 
contractul. Cerințele legate de 
performanță și cele funcționale ar trebui 
formulate astfel încât toți ofertanții care 
îndeplinesc cerințe echivalente sau 
comparabile să aibă acces la procedura de 
achiziție. Dacă refuză o ofertă pe motiv că 
nu este echivalentă sau comparabilă,  
autoritatea contractantă ar trebui să 
prezinte ofertantului dovezi în acest sens.

Or. nl

Amendamentul 917
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 40 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) făcând trimitere la specificații tehnice 
și, în ordinea preferinței, la standardele 
naționale care transpun standarde 
europene, la agremente tehnice europene, 
specificații tehnice comune, standarde 
internaționale, alte sisteme de referință 
tehnice instituite de către organismele de 
standardizare europene sau – în lipsa
acestora – la standarde naționale, la 
agremente tehnice naționale sau specificații 
tehnice naționale referitoare la proiectarea, 
calcularea și execuția lucrărilor și la 
utilizarea bunurilor; fiecare trimitere 
trebuie să fie însoțită de mențiunea „sau 
echivalent”;

(b) făcând trimitere la specificații tehnice 
și, în ordinea preferinței, la standardele 
naționale care transpun standarde 
europene, evaluarea tehnică europeană, 
specificații tehnice comune, standarde 
internaționale, alte sisteme de referință 
tehnice instituite de către organismele de 
standardizare europene sau, în lipsa
oricăreia dintre acestea, la standarde 
naționale, la agremente tehnice naționale 
sau specificații tehnice naționale referitoare 
la proiectarea, calcularea și execuția 
lucrărilor și la utilizarea bunurilor; fiecare 
trimitere trebuie să fie însoțită de 
mențiunea „sau echivalent”;

Or. en

Amendamentul 918
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 40 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) făcând trimitere la specificații tehnice 
și, în ordinea preferinței, la standardele 
naționale care transpun standarde 
europene, la agremente tehnice europene, 
specificații tehnice comune, standarde 
internaționale, alte sisteme de referință 
tehnice instituite de către organismele de 
standardizare europene sau – în lipsa 
acestora – la standarde naționale, la
agremente tehnice naționale sau specificații 
tehnice naționale referitoare la proiectarea, 
calcularea și execuția lucrărilor și la 
utilizarea bunurilor; fiecare trimitere 
trebuie să fie însoțită de mențiunea „sau
echivalent”;

(b) făcând trimitere la specificații tehnice 
și, în ordinea preferinței, fără discriminare 
în ceea ce privește metoda de dezvoltare,
la standardele naționale care transpun 
standarde europene, agremente tehnice 
europene, specificații tehnice comune, 
standarde internaționale, alte sisteme de 
referință tehnice instituite de către 
organismele de standardizare europene sau
- în lipsa acestora - la standarde naționale, 
agremente tehnice naționale sau specificații 
tehnice naționale referitoare la proiectarea, 
calcularea și executarea lucrărilor și la 
utilizarea bunurilor; fiecare trimitere 
trebuie să fie însoțită de mențiunea „sau 
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echivalent”;

Or. en

Amendamentul 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 40 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) făcând trimitere la specificații tehnice 
și, în ordinea preferinței, la standardele 
naționale care transpun standarde 
europene, la agremente tehnice europene, 
specificații tehnice comune, standarde 
internaționale, alte sisteme de referință 
tehnice instituite de către organismele de 
standardizare europene sau – în lipsa 
acestora – la standarde naționale, la
agremente tehnice naționale sau specificații 
tehnice naționale referitoare la proiectarea, 
calcularea și execuția lucrărilor și la 
utilizarea bunurilor; fiecare trimitere 
trebuie să fie însoțită de mențiunea „sau 
echivalent”;

(b) făcând trimitere la specificații tehnice 
și, în ordinea preferinței, fără discriminare 
în ceea ce privește metoda de dezvoltare,
la standardele naționale care transpun 
standarde europene, agremente tehnice 
europene, specificații tehnice comune, 
standarde internaționale, alte sisteme de 
referință tehnice instituite de către 
organismele de standardizare europene sau
- în lipsa acestora - la standarde naționale, 
agremente tehnice naționale sau specificații 
tehnice naționale referitoare la proiectarea, 
calcularea și executarea lucrărilor și la 
utilizarea bunurilor; fiecare trimitere 
trebuie să fie însoțită de mențiunea „sau 
echivalent”;

Or. en

Justificare

Specificațiile tehnice ar trebui să fie nediscriminatorii și neutre din punct de vedere 
tehnologic.  Aceste principii fundamentale ar trebui să se aplice în mod egal utilizării 
standardelor și specificațiilor în cadrul achizițiilor.  Specificațiile nediscriminatorii, neutre 
din punct de vedere tehnologic impun operatorilor economici să concureze pentru a produce 
soluțiile optime, fapt ce conduce la inovare și creștere economică. Neutralitatea tehnologică 
urmărește, de asemenea, ca autoritățile să poată alege din cea mai largă gamă de produse și 
servicii, promovând rentabilitatea.

Amendamentul 920
Mitro Repo
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Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) se consideră că criteriile calitative 
care trebuie tratate ca fiind echivalente 
standardelor și oricărui sistem tehnic de 
referință includ acordurile colective de 
muncă ce se aplică în țara, regiunea și 
sectorul în care are loc procedura de 
achiziție.

Or. fi

Amendamentul 921
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu excepția cazului în care acest lucru 
este justificat de obiectul contractului, 
specificațiile tehnice nu pot preciza un 
anumit producător, o anumită origine sau 
un anumit procedeu, și nici nu se pot referi 
la o marcă, la un brevet, la un tip, la o 
origine sau la o producție specifică, care ar 
avea ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor întreprinderi sau produse.
Această mențiune sau trimitere este 
autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în 
care nu este posibilă o descriere suficient 
de exactă și de inteligibilă a obiectului 
contractului în conformitate cu alineatul 
(3). Mențiunea respectivă trebuie să fie 
însoțită de cuvintele „sau echivalent”.

(4) În cazul în care acest lucru este 
justificat de obiectul contractului, 
specificațiile tehnice pot preciza un anumit 
producător, un anumit loc de producție
sau un anumit procedeu care 
caracterizează produsul sau serviciile, ori
se pot referi la o marcă, la un brevet, la un 
tip, la o origine sau la o producție 
specifică. Mențiunea respectivă trebuie să 
fie însoțită de cuvintele „sau echivalent”.

Or. en

Amendamentul 922
Wim van de Camp
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Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu excepția cazului în care acest lucru 
este justificat de obiectul contractului, 
specificațiile tehnice nu pot preciza un 
anumit producător, o anumită origine sau
un anumit procedeu, și nici nu se pot referi 
la o marcă, la un brevet, la un tip, la o 
origine sau la o producție specifică, care ar 
avea ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor întreprinderi sau produse.
Această mențiune sau trimitere este 
autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în 
care nu este posibilă o descriere suficient 
de exactă și de inteligibilă a obiectului 
contractului în conformitate cu alineatul
(3). Mențiunea respectivă trebuie să fie 
însoțită de cuvintele „sau echivalent”.

(4) Cu excepția cazului în care sunt 
justificate de obiectul contractului, 
specificațiile tehnice nu pot preciza un 
anumit producător, un anumit loc de
origine, un anumit procedeu sau o anumită 
elaborare, un anumit model de afaceri 
sau o anumită metodă, și nici nu se pot 
referi la o marcă, la un brevet, la un tip, la 
o origine sau la o producție specifică sau la 
un loc de producție, care ar avea ca efect 
favorizarea sau eliminarea anumitor 
întreprinderi sau produse. Această 
mențiune sau trimitere este autorizată, cu 
titlu excepțional, în cazul în care nu este 
posibilă o descriere suficient de exactă și 
de inteligibilă a obiectului contractului în 
conformitate cu alineatul (3). Mențiunea 
respectivă trebuie să fie însoțită de 
cuvintele „sau echivalent”.

Or. en

Amendamentul 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu excepția cazului în care acest lucru 
este justificat de obiectul contractului, 
specificațiile tehnice nu pot preciza un 
anumit producător, o anumită origine sau
un anumit procedeu, și nici nu se pot referi 
la o marcă, la un brevet, la un tip, la o 
origine sau la o producție specifică, care ar 
avea ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor întreprinderi sau produse.
Această mențiune sau trimitere este 

(4) Cu excepția cazului în care sunt 
justificate de obiectul contractului, 
specificațiile tehnice nu pot preciza un 
anumit producător, un anumit loc de
origine, un anumit procedeu sau o anumită 
elaborare, un anumit model de afaceri 
sau o anumită metodă, și nici nu se pot 
referi la o marcă, la un brevet, la un tip, la 
o origine sau la o producție specifică sau la 
un loc de producție, întrucât orice astfel 
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autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în 
care nu este posibilă o descriere suficient 
de exactă și de inteligibilă a obiectului 
contractului în conformitate cu alineatul
(3). Mențiunea respectivă trebuie să fie 
însoțită de cuvintele „sau echivalent”.

de trimitere ar avea ca efect favorizarea 
sau eliminarea anumitor întreprinderi sau 
produse. Această mențiune sau trimitere 
este autorizată, cu titlu excepțional, în 
cazul în care nu este posibilă o descriere 
suficient de exactă și de inteligibilă a 
obiectului contractului în conformitate cu 
alineatul (3). Mențiunea sau trimiterea
respectivă trebuie să fie însoțită sistematic
de cuvintele „sau echivalent”.

Or. en

Justificare

Pentru a promova inovarea și creșterea economică, este esențial ca toți ofertanții să 
concureze în condiții de egalitate.  Discriminarea, inclusiv în ceea ce privește tehnologia sau 
locul de producție, ar trebui să fie permisă doar în cazuri cu adevărat excepționale. Orice 
preferință, fie pentru anumite tehnologii, modele de afaceri, comercianți sau origini ale 
produselor, sufocă inovarea și concurența, având ca efect faptul că organismele publice nu 
pot alege soluții care să se potrivească perfect cu necesitățile achiziției în cauză.

Amendamentul 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu excepția cazului în care acest lucru 
este justificat de obiectul contractului, 
specificațiile tehnice nu pot preciza un 
anumit producător, o anumită origine sau 
un anumit procedeu, și nici nu se pot referi 
la o marcă, la un brevet, la un tip, la o 
origine sau la o producție specifică, care ar 
avea ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor întreprinderi sau produse.
Această mențiune sau trimitere este 
autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în 
care nu este posibilă o descriere suficient 
de exactă și de inteligibilă a obiectului 
contractului în conformitate cu alineatul 
(3). Mențiunea respectivă trebuie să fie
însoțită de cuvintele „sau echivalent”.

(4) În cazuri excepționale, și doar atunci 
când acest lucru este justificat de obiectul 
contractului, specificațiile tehnice pot 
preciza un anumit producător, un anumit 
loc de origine sau un anumit procedeu, un 
tip, o origine sau o producție specifică.
Mențiunea sau trimiterea respectivă este
însoțită de cuvintele „sau echivalent”.
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Or. en

Amendamentul 925
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu excepția cazului în care acest lucru 
este justificat de obiectul contractului, 
specificațiile tehnice nu pot preciza un 
anumit producător, o anumită origine sau 
un anumit procedeu, și nici nu se pot referi 
la o marcă, la un brevet, la un tip, la o 
origine sau la o producție specifică, care ar 
avea ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor întreprinderi sau produse.
Această mențiune sau trimitere este 
autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în 
care nu este posibilă o descriere suficient 
de exactă și de inteligibilă a obiectului 
contractului în conformitate cu alineatul 
(3). Mențiunea sau trimiterea respectivă 
trebuie să fie însoțită de cuvintele „sau 
echivalent”.

(4) Cu excepția cazului în care acest lucru 
este justificat de obiectul contractului, 
specificațiile tehnice nu pot preciza un 
anumit producător, o anumită origine sau 
un anumit procedeu, și nici nu se pot referi 
la o marcă, la un brevet, la un tip, la o 
origine sau la o producție specifică, care ar 
avea ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor întreprinderi sau produse.

Această trimitere este autorizată, cu titlu 
excepțional:
(a) în cazul în care nu este posibilă o 
descriere suficient de exactă și de 
inteligibilă a obiectului contractului în 
conformitate cu alineatul (3). Trimiterea 
respectivă trebuie să fie însoțită de 
cuvintele „sau echivalent”.
(b) contractul justifică acest lucru, iar 
mențiunea se referă la faptul că producția 
sau locul de producție sunt situate pe 
teritoriul Uniunii Europene.

Or. fr

Justificare

Precizările referitoare la localizarea pe teritoriul Uniunii Europene a producției sau a 
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procedeului trebuie să fie în continuare posibile în cazurile în care contractul justifică acest 
lucru.

Amendamentul 926
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o autoritate contractantă 
utilizează opțiunea de a face trimitere la 
specificațiile menționate la alineatul (3) 
litera (b), aceasta nu poate respinge o 
ofertă pe motiv că lucrările, bunurile și 
serviciile oferite nu sunt conforme cu 
specificațiile la care se face trimitere, dacă 
ofertantul dovedește în oferta sa, prin orice
mijloace adecvate, inclusiv prin mijloacele 
de probă prevăzute la articolul 42, că 
soluțiile pe care le propune îndeplinesc 
într-un mod echivalent cerințele definite în 
specificațiile tehnice.

(5) În cazul în care o autoritate contractantă 
utilizează opțiunea de a face trimitere la 
specificațiile menționate la alineatul (3) 
litera (b), aceasta nu poate respinge o 
ofertă pe motiv că lucrările, bunurile și 
serviciile oferite nu sunt conforme cu 
specificațiile la care se face trimitere, dacă 
ofertantul dovedește în oferta sa, prin 
mijloace adecvate, inclusiv prin mijloacele 
de probă prevăzute la articolul 42, că 
soluțiile pe care le propune îndeplinesc 
într-un mod echivalent cerințele definite în 
specificațiile tehnice.

Or. en

Justificare

Pentru a limita sarcina care le revine autorităților contractante și a nu discrimina ofertanții 
care investesc timp și bani în certificate sau rapoarte de încercare, sarcina de a asigura 
echivalența ar trebui să îi revină ofertantului care revendică această echivalență.

Amendamentul 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o autoritate contractantă 
utilizează opțiunea prevăzută la alineatul
(3) litera (a) de a formula specificațiile 
tehnice în termeni de performanțe sau 

În cazul în care o autoritate contractantă 
utilizează opțiunea prevăzută la alineatul
(3) litera (a) de a formula specificațiile 
tehnice pe baza performanțelor sau 
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cerințe funcționale, aceasta nu poate 
respinge o ofertă de lucrări, bunuri sau 
servicii conforme cu un standard național 
care transpune un standard european, cu un 
agrement tehnic european, cu o specificație 
tehnică comună, cu un standard 
internațional sau cu un sistem tehnic de 
referință elaborat de un organism european 
de standardizare, dacă aceste specificații 
vizează performanțele sau cerințele 
funcționale pe care le-a impus autoritatea 
respectivă.

cerințelor funcționale, aceasta nu poate 
respinge o ofertă de lucrări, bunuri sau 
servicii conforme cu un standard național 
care transpune un standard european, cu un 
agrement tehnic european, cu o specificație 
tehnică comună, cu un standard 
internațional sau cu un sistem tehnic de 
referință elaborat de un organism european 
de standardizare, dacă aceste specificații 
vizează performanțele sau cerințele 
funcționale pe care le-a impus autoritatea 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 928
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În oferta sa, ofertantul trebuie să 
dovedească, prin orice mijloace adecvate, 
inclusiv cele menționate la articolul 42, că 
lucrările, bunurile sau serviciile conforme 
standardului satisfac performanțele sau 
cerințele funcționale impuse de autoritatea 
contractantă.

În oferta sa, ofertantul trebuie să 
dovedească, prin mijloace adecvate, 
inclusiv cele menționate la articolul 42, că 
lucrările, bunurile sau serviciile conforme 
standardului satisfac performanțele sau 
cerințele funcționale impuse de autoritatea 
contractantă.

Or. en

Amendamentul 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 6 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante trebuie să poată 
controla și urmări ca cerințele să fie 
îndeplinite pe durata procesului de 
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ofertare, precum și pe durata executării 
contractului.

Or. en

Amendamentul 930
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care autoritățile contractante 
stabilesc în specificațiile tehnice, criteriile
de atribuire sau clauzele de executare a 
contractului, cerințele de mediu, sociale 
sau de altă natură sau criteriile care pot 
impune o etichetă specifică, pentru a 
dovedi că aceste lucrări, servicii sau bunuri
corespund acestor cerințe sau criterii, 
dacă toate condițiile de mai jos sunt 
îndeplinite:

Or. en

Amendamentul 931
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 933
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 934
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) cerințele care trebuie îndeplinite în 
vederea obținerii etichetei se referă numai 
la criterii care sunt legate de obiectul 
contractului și sunt adecvate pentru a defini 
caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor care fac obiectul contractului;

Or. en

Amendamentul 935
Frank Engel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) cerințele etichetei sunt adecvate pentru 
a defini caracteristicile lucrărilor, bunurilor 
sau serviciilor care fac obiectul 
contractului;

Or. fr

Amendamentul 936
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 937
Anna Hedh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Dacă se limitează cerințele la caracteristicile care sunt legate de obiectul contractului, nu se 
mai lasă nicio marjă pentru etichete referitoare, de exemplu, la mediul de lucru. 

Amendamentul 938
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele etichetei se referă numai la (a) cerințele etichetei, certificatului sau 



PE492.859v01-00 108/175 AM\908712RO.doc

RO

caracteristici care sunt legate de obiectul 
contractului și sunt adecvate pentru a defini 
caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor care fac obiectul contractului;

altui sistem de verificare se referă numai la 
caracteristici care sunt legate de obiectul 
contractului și sunt adecvate pentru a defini 
caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor care fac obiectul contractului;

Or. en

Amendamentul 939
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cerințele etichetei care trebuie 
îndeplinite în scopul obținerii etichetei se 
bazează pe criterii nediscriminatorii și 
verificabile în mod obiectiv;

Or. en

Amendamentul 940
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cerințele etichetei, certificatului sau 
altui sistem de verificare sunt elaborate pe 
baza unor informații științifice sau pe baza 
altor criterii nediscriminatorii și 
verificabile în mod obiectiv;

Or. en

Amendamentul 941
Ivo Belet
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Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cerințele etichetei, certificatului sau 
altui sistem de verificare sunt elaborate pe 
baza unor informații științifice sau pe baza 
altor criterii nediscriminatorii și 
verificabile în mod obiectiv;

Or. en

Amendamentul 942
Toine Manders

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) între normele care reglementează 
selecția și natura contractului trebuie să 
existe un raport rezonabil de 
proporționalitate;

Or. nl

Amendamentul 943
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 945
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 948
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) etichetele sunt create printr-o procedură 
deschisă și transparentă, în cadrul căreia 
pot participa toate părțile interesate, 
inclusiv organisme guvernamentale, 

(c) etichetele, certificatele sau alte sisteme 
de verificare sunt create printr-o procedură 
deschisă și transparentă, în cadrul căreia 
pot participa toate părțile interesate, 
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consumatori, producători, distribuitori și 
organizații de mediu;

inclusiv organisme guvernamentale, 
consumatori, producători, distribuitori și 
organizații de mediu și sociale;

Or. en

Amendamentul 949
Ádám Kósa

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 950
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) etichetele sunt accesibile tuturor 
părților interesate;

(d) etichetele, certificatele sau alte sisteme 
de verificare sunt accesibile tuturor părților 
interesate;

Or. en

Amendamentul 951
Ivo Belet
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Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) etichetele sunt accesibile tuturor 
părților interesate;

(d) etichetele, certificatele sau alte sisteme 
de verificare sunt accesibile tuturor părților 
interesate;

Or. en

Amendamentul 952
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) cerințele care trebuie respectate pentru 
obținerea etichetei sunt stabilite de o terță 
parte independentă de operatorul economic 
care solicită acordarea etichetei.

Or. en

Amendamentul 953
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) verificarea și decizia referitoare la 
respectarea etichetei, certificatului sau a 
altui sistem de verificare sunt stabilite de o 
terță parte independentă de operatorul 
economic care solicită acordarea etichetei, 
certificatului sau a altui sistem de 
verificare.

Or. en
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Amendamentul 954
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) criteriile etichetei, certificatului sau ale 
altui sistem de verificare sunt stabilite de o 
terță parte independentă de operatorul 
economic care solicită acordarea etichetei, 
certificatului sau a altui sistem de 
verificare.

Or. en

Amendamentul 955
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) criteriile etichetei sunt stabilite de o 
terță parte acreditată în conformitate cu 
standardele de acreditare recunoscute și 
care este independentă de operatorul 
economic care solicită acordarea etichetei.

Or. en

Amendamentul 956
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) eticheta, certificatul sau alt sistem de 
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verificare ar trebui să ofere și să asigure 
nivelul cel mai ridicat de răspundere și 
calitate în legătură cu obiectul 
contractului, astfel încât să se evite orice 
utilizare abuzivă a sistemului de 
etichetare.

Or. en

Amendamentul 957
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei indicate de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, autoritățile contractante
acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate.

În cazul produselor care nu poartă eticheta, 
autoritățile contractante pot accepta, de 
asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, autoritățile contractante 
pot accepta, de asemenea, un dosar tehnic 
al producătorului sau alte mijloace de 
probă adecvate, dar numai de la 
operatorii economici care nu au acces la 
un astfel de certificat sau nu au 
posibilitatea de a le obține în termenul 
stabilit.

Or. en

Amendamentul 958
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
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etichetei indicate de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, autoritățile contractante
acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă
adecvate.

etichetei indicate de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, autoritățile contractante pot 
accepta, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace adecvate
de probă referitoare la echivalență.

Or. en

Amendamentul 959
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei indicate de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, autoritățile contractante 
acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate.

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei specifice indicate de autoritățile 
contractante. Autoritățile contractante 
acceptă alte mijloace de probă pentru 
aceste cerințe, care pot include un dosar 
tehnic al producătorului în cazul în care 
operatorul economic în cauză nu are 
acces la etichetă sau nu are posibilitatea 
de a obține un astfel de acces în intervalul 
respectiv, cu condiția ca lipsa accesului să 
nu se datoreze operatorului economic în 
cauză. Totuși, pentru a nu discrimina 
ofertanții care investesc timp și bani în 
certificate sau rapoarte de încercare, 
sarcina de a aproba echivalența ar trebui 
să îi revină ofertantului care susține 
această echivalență.

Or. en

Amendamentul 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei indicate de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, autoritățile contractante 
acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate.

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei indicate de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, autoritățile contractante 
acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate. Responsabilitatea de a 
demonstra echivalența cu eticheta 
solicitată revine ofertantului.

Or. fr

Amendamentul 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei indicate de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, autoritățile contractante 
acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate.

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei indicate de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, autoritățile contractante 
acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate. Se favorizează sau primează 
etichetele, dosarele tehnice sau alte 
mijloace de probă la al căror proces de 
elaborare, certificare sau verificare au 
participat organisme guvernamentale, 
organizații de mediu sau sociale.

Or. es

Amendamentul 962
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei indicate de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, autoritățile contractante 
acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate.

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică, un certificat sau un alt 
sistem de verificare acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei, certificatului sau ale altui sistem
de verificare indicat de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, certificatul sau alt sistem 
de verificare, autoritățile contractante 
acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate.

Or. en

Amendamentul 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei indicate de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, autoritățile contractante 
acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate.

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei indicate de autoritățile 
contractante.

Or. en

Amendamentul 964
Philippe Juvin
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Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când solicită o anumită etichetă, 
autoritatea contractantă nu urmărește să 
discrimineze ofertanții în cadrul unei 
proceduri de achiziții publice.

Or. fr

Justificare

Utilizarea etichetelor în procesul de stabilire și aplicare a criteriilor de atribuire nu trebuie 
să ducă la practici discriminatorii care să urmărească favorizarea anumitor ofertanți în 
raport cu alții.

Amendamentul 965
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei indicate de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, autoritățile contractante 
acceptă, de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate.

Autoritățile contractante care impun o 
etichetă specifică, un certificat și un alt 
sistem de verificare acceptă toate etichetele 
echivalente care îndeplinesc cerințele 
etichetei, certificatului și ale altui sistem
de verificare indicat de autoritățile 
contractante. În cazul produselor care nu 
poartă eticheta, certificatul și alt sistem de 
verificare, autoritățile contractante acceptă, 
de asemenea, un dosar tehnic al 
producătorului sau alte mijloace de probă 
adecvate.

Or. en

Amendamentul 966
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 967
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 968
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot impune 
operatorilor economici obligația de a 
furniza un raport de încercare de la un 
organism recunoscut sau un certificat 
eliberat de către un astfel de organism 
drept mijloc de probă care să ateste 
conformitatea cu specificațiile tehnice.

Autoritățile contractante pot impune 
operatorilor economici obligația de a 
furniza un raport de încercare de la un 
organism recunoscut sau un certificat 
eliberat de către un astfel de organism 
drept mijloc de probă care să ateste 
conformitatea cu cerințele sau criteriile 
stabilite în specificațiile tehnice, criteriile 
de atribuire sau clauzele de executare a 
contractului.

Or. en

Amendamentul 969
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când autoritățile contractante 
solicită prezentarea unor certificate 
întocmite de organisme recunoscute care 
atestă conformitatea cu o anumită 
specificație tehnică, ele trebuie să accepte 
și certificatele emise de alte organisme 
recunoscute echivalente.

Atunci când autoritățile contractante 
solicită prezentarea unor certificate 
întocmite de un organism specific de 
evaluare a conformității, ele trebuie să 
accepte și certificatele emise de alte 
organisme recunoscute echivalente.

Or. en

Amendamentul 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante acceptă și 
alte mijloace de probă adecvate decât cele 
menționate la alineatul (1), cum ar fi un 
dosar tehnic al producătorului, în cazul în 
care operatorul economic în cauză nu are 
acces la certificatele sau rapoartele de 
încercare menționate la alineatul (1) sau 
nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite.

eliminat

Or. en

Amendamentul 971
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante acceptă și alte 
mijloace de probă adecvate decât cele 
menționate la alineatul (1), cum ar fi un 
dosar tehnic al producătorului, în cazul în 
care operatorul economic în cauză nu are 
acces la certificatele sau rapoartele de 
încercare menționate la alineatul (1) sau 
nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite.

(2) Autoritățile contractante acceptă și alte 
mijloace de probă adecvate decât cele 
menționate la alineatul (1), cum ar fi un 
dosar tehnic al producătorului, în cazul în 
care operatorul economic în cauză nu are 
acces la certificatele sau rapoartele de 
încercare menționate la alineatul (1) sau 
nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite, cu condiția ca lipsa 
accesului să nu poată fi atribuită 
operatorului economic în cauză. Cu toate 
acestea, pentru a limita sarcina care le 
revine autorităților contractante și a nu 
discrimina ofertanții care investesc timp și 
bani în certificate sau rapoarte de 
încercare, sarcina de a asigura 
echivalența ar trebui să îi revină 
ofertantului care revendică această 
echivalență.

Or. en
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Amendamentul 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante acceptă și alte 
mijloace de probă adecvate decât cele 
menționate la alineatul (1), cum ar fi un 
dosar tehnic al producătorului, în cazul în 
care operatorul economic în cauză nu are 
acces la certificatele sau rapoartele de 
încercare menționate la alineatul (1) sau 
nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite.

(2) Autoritățile contractante acceptă și alte 
mijloace de probă adecvate și echivalente
decât cele menționate la alineatul (1), cum 
ar fi un dosar tehnic al producătorului, în 
cazul în care operatorul economic în cauză 
nu are acces la certificatele sau rapoartele 
de încercare menționate la alineatul (1) sau 
nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite.

Or. en

Amendamentul 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante acceptă și alte 
mijloace de probă adecvate decât cele 
menționate la alineatul (1), cum ar fi un 
dosar tehnic al producătorului, în cazul în 
care operatorul economic în cauză nu are 
acces la certificatele sau rapoartele de 
încercare menționate la alineatul (1) sau 
nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite.

(2) Autoritățile contractante acceptă și alte 
mijloace de probă adecvate decât cele 
menționate la alineatul (1), cum ar fi un 
dosar tehnic al producătorului, în cazul în 
care operatorul economic în cauză nu are 
acces la certificatele sau rapoartele de 
încercare menționate la alineatul (1) sau 
nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite. Mijloacele de probă 
trebuie însoțite de informații științifice 
verificabile și nediscriminatorii.

Or. it
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Amendamentul 974
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, toate informațiile 
referitoare la probele și documentele 
înaintate în conformitate cu articolul 40 
alineatul (6), articolul 41 și alineatele (1),
(2) și (3) din prezentul articol pentru a 
dovedi conformitatea cu cerințele tehnice.
Autoritățile competente din statul membru 
de stabilire comunică respectivele 
informații în conformitate cu articolul 88.

(4) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, toate informațiile 
referitoare la probele și documentele 
înaintate în conformitate cu articolul 40 
alineatul (6), articolul 41 și alineatele (1),
(2) și (3) din prezentul articol. Autoritățile 
competente din statul membru de stabilire
al operatorului economic comunică 
respectivele informații în conformitate cu 
articolul 88.

Or. en

Amendamentul 975
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante pot autoriza 
ofertanții să prezinte variante. Ele indică în 
anunțul de participare sau, dacă se 
utilizează un anunț de intenție ca mijloc de 
invitație la procedura concurențială de 
ofertare, în invitația pentru confirmarea 
interesului, dacă autorizează sau nu 
variantele. Variantele nu pot fi autorizate
în lipsa acestei mențiuni.

(1) Autoritățile contractante pot autoriza 
ofertanții să prezinte variante atât timp cât 
acestea au legătură cu obiectul 
contractului. Dacă nu autorizează 
variantele, ele indică acest aspect în 
anunțul de participare sau, în cazul în care
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, în invitația pentru confirmarea 
interesului, dacă autorizează sau nu 
variantele. Variantele nu pot fi respinse în 
lipsa acestei mențiuni

Or. en



AM\908712RO.doc 125/175 PE492.859v01-00

RO

Amendamentul 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante pot autoriza 
ofertanții să prezinte variante. Ele indică 
în anunțul de participare sau, dacă se 
utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, în invitația pentru confirmarea 
interesului, dacă autorizează sau nu 
variantele. Variantele nu pot fi autorizate 
în lipsa acestei mențiuni.

(1) Ofertanții pot prezenta variante
împreună cu o propunere de bază 

Or. fr

Amendamentul 977
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O variantă înseamnă un mod 
alternativ de proiectare, executare sau 
finanțare a contractului.

Or. fr

Amendamentul 978
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante pot autoriza (1) Autoritățile contractante permit 
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ofertanții să prezinte variante. Ele indică în 
anunțul de participare sau, dacă se 
utilizează un anunț de intenție ca mijloc de 
invitație la procedura concurențială de 
ofertare, în invitația pentru confirmarea
interesului, dacă autorizează sau nu 
variantele. Variantele nu pot fi autorizate 
în lipsa acestei mențiuni.

ofertanților să prezinte variante. În cazul 
în care autoritățile contractante nu doresc 
să permită depunerea unor variante, ele 
indică acest aspect în anunțul de 
participare sau, dacă se utilizează un anunț 
de intenție ca mijloc de invitație la 
procedura concurențială de ofertare, în 
invitația de confirmare a interesului.
Variantele sunt autorizate în lipsa acestei 
mențiuni.

Or. en

Amendamentul 979
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante pot autoriza 
ofertanții să prezinte variante. Ele indică în 
anunțul de participare sau, dacă se 
utilizează un anunț de intenție ca mijloc de 
invitație la procedura concurențială de 
ofertare, în invitația pentru confirmarea 
interesului, dacă autorizează sau nu 
variantele. Variantele nu pot fi autorizate 
în lipsa acestei mențiuni.

(1) Autoritățile contractante pot interzice 
ofertanților să prezinte variante. Ele indică 
în anunțul de participare sau, dacă se 
utilizează un anunț de intenție ca mijloc de 
invitație la procedura concurențială de 
ofertare, în invitația pentru confirmarea 
interesului, dacă interzic sau nu variantele.
Variantele sunt autorizate în lipsa acestei 
mențiuni.

Or. fr

Amendamentul 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante pot autoriza 
ofertanții să prezinte variante. Ele indică în 
anunțul de participare sau, dacă se 

(1) Autoritățile contractante pot autoriza 
ofertanții să prezinte variante. În general,
ele autorizează variantele, în lipsa unor 



AM\908712RO.doc 127/175 PE492.859v01-00

RO

utilizează un anunț de intenție ca mijloc de 
invitație la procedura concurențială de 
ofertare, în invitația pentru confirmarea 
interesului, dacă autorizează sau nu 
variantele. Variantele nu pot fi autorizate 
în lipsa acestei mențiuni.

dispoziții contrare din anunțul de 
participare sau, dacă se utilizează un anunț 
de intenție ca mijloc de invitație la 
procedura concurențială de ofertare, în 
invitația pentru confirmarea interesului.
Variantele sunt autorizate în lipsa acestei 
mențiuni care prevede contrariul.

Or. en

Amendamentul 981
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante care 
autorizează variantele menționează în 
documentele achiziției cerințele minime pe 
care trebuie să le respecte aceste variante, 
precum și eventualele cerințe specifice 
pentru prezentarea acestora. Ele se 
asigură totodată că criteriile de atribuire 
alese pot fi aplicate atât în cazul variantelor 
care îndeplinesc aceste cerințe minime, cât 
și în cazul ofertelor conforme care nu sunt 
variante.

(2) Autoritățile contractante care 
autorizează variantele menționează în 
documentele achiziției cerințele minime pe 
care trebuie să le respecte aceste variante.
Ele se asigură totodată că criteriile de 
atribuire alese pot fi aplicate atât în cazul 
variantelor care îndeplinesc aceste cerințe 
minime, cât și în cazul ofertelor conforme 
care nu sunt variante.

Or. en

Amendamentul 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante care 
autorizează variantele menționează în
documentele achiziției cerințele minime pe 
care trebuie să le respecte aceste variante, 

(2) Autoritățile contractante menționează 
în documentele achiziției cerințele minime 
pe care trebuie să le respecte aceste 
variante, precum și eventualele cerințe 
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precum și eventualele cerințe specifice 
pentru prezentarea acestora. Ele se asigură 
totodată că criteriile de atribuire alese pot fi 
aplicate atât în cazul variantelor care 
îndeplinesc aceste cerințe minime, cât și în 
cazul ofertelor conforme care nu sunt 
variante.

specifice pentru prezentarea acestora. Ele 
se asigură totodată că criteriile de atribuire 
alese pot fi aplicate atât în cazul variantelor 
care îndeplinesc aceste cerințe minime, cât 
și în cazul ofertelor conforme care nu sunt 
variante.

Or. fr

Amendamentul 983
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante care 
autorizează variantele menționează în 
documentele achiziției cerințele minime pe 
care trebuie să le respecte aceste variante, 
precum și eventualele cerințe specifice 
pentru prezentarea acestora. Ele se asigură 
totodată că criteriile de atribuire alese pot fi 
aplicate atât în cazul variantelor care 
îndeplinesc aceste cerințe minime, cât și în 
cazul ofertelor conforme care nu sunt 
variante.

(2) În cazul în care variantele nu sunt 
interzise, autoritățile contractante 
menționează în documentele achiziției 
cerințele minime pe care trebuie să le 
respecte aceste variante, precum și 
eventualele cerințe specifice pentru 
prezentarea acestora. Ele se asigură 
totodată că criteriile de atribuire alese pot fi 
aplicate atât în cazul variantelor care 
îndeplinesc aceste cerințe minime, cât și în 
cazul ofertelor conforme care nu sunt 
variante.

Or. fr

Amendamentul 984
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante care 
autorizează variantele menționează în 
documentele achiziției cerințele minime pe 

(2) Variantele pot fi autorizate în 
documentele achiziției care stabilesc
cerințele minime pe care trebuie să le 
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care trebuie să le respecte aceste variante, 
precum și eventualele cerințe specifice 
pentru prezentarea acestora. Ele se asigură 
totodată că criteriile de atribuire alese pot fi 
aplicate atât în cazul variantelor care 
îndeplinesc aceste cerințe minime, cât și în 
cazul ofertelor conforme care nu sunt 
variante.

respecte aceste variante, precum și 
eventualele cerințe specifice pentru 
prezentarea acestora. Aceste cerințe 
minime sunt obligatorii pentru a oferi 
asigurări că variantele nu vor afecta 
obiectul contractului. Autoritatea 
contractantă poate respinge orice 
variante, invocând motivul că aceasta ar 
afecta obiectul contractului. Ele se asigură 
totodată că criteriile de atribuire alese pot fi 
aplicate atât în cazul variantelor care 
îndeplinesc aceste cerințe, cât și în cazul 
ofertelor conforme care nu sunt variante.

Or. en

Amendamentul 985
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numai variantele care îndeplinesc 
cerințele minime impuse de către 
autoritățile contractante sunt luate în 
considerare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul procedurilor de atribuire a unor 
contracte de achiziții publice de bunuri 
sau de servicii, autoritățile contractante 
care au autorizat utilizarea variantelor nu 
pot respinge o variantă din simplul motiv 

eliminat
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că ar conduce, dacă ar fi selectată, fie la 
un contract de achiziții publice de servicii 
în locul unui contract de achiziții publice 
de bunuri, fie la un contract de achiziții 
publice de bunuri în locul unui contract 
de achiziții publice de servicii.

Or. en

Amendamentul 987
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul procedurilor de atribuire a unor 
contracte de achiziții publice de bunuri sau 
de servicii, autoritățile contractante care au 
autorizat utilizarea variantelor nu pot 
respinge o variantă din simplul motiv că ar 
conduce, dacă ar fi selectată, fie la un 
contract de achiziții publice de servicii în 
locul unui contract de achiziții publice de 
bunuri, fie la un contract de achiziții 
publice de bunuri în locul unui contract de 
achiziții publice de servicii.

În cazul procedurilor de atribuire a unor 
contracte de achiziții publice de bunuri sau 
de servicii, autoritățile contractante nu 
resping o variantă din simplul motiv că ar 
conduce, dacă ar fi selectată, fie la un 
contract de achiziții publice de servicii în 
locul unui contract de achiziții publice de 
bunuri, fie la un contract de achiziții 
publice de bunuri în locul unui contract de 
achiziții publice de servicii.

Or. en

Justificare

Pentru a încuraja produsele și producția novatoare, variantele de metode reprezintă unul 
dintre instrumentele optime; utilizarea acestora ar trebui încurajată, nu împiedicată.

Amendamentul 988
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul procedurilor de atribuire a unor 
contracte de achiziții publice de bunuri sau 
de servicii, autoritățile contractante care au
autorizat utilizarea variantelor nu pot 
respinge o variantă din simplul motiv că ar 
conduce, dacă ar fi selectată, fie la un 
contract de achiziții publice de servicii în 
locul unui contract de achiziții publice de 
bunuri, fie la un contract de achiziții 
publice de bunuri în locul unui contract de 
achiziții publice de servicii.

În cazul procedurilor de atribuire a unor 
contracte de achiziții publice de bunuri sau 
de servicii, autoritățile contractante care nu
au interzis utilizarea variantelor nu pot 
respinge o variantă din simplul motiv că ar 
conduce, dacă ar fi selectată, fie la un 
contract de achiziții publice de servicii în 
locul unui contract de achiziții publice de 
bunuri, fie la un contract de achiziții 
publice de bunuri în locul unui contract de 
achiziții publice de servicii.

Or. fr

Amendamentul 989
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 eliminat
Împărțirea contractelor pe loturi

(1) Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau 
eterogene. Pentru contractele având o 
valoare, determinată în conformitate cu 
articolul 5, egală sau mai mare decât 
pragurile prevăzute la articolul 4, dar nu 
mai mică de 500 000 EUR, dacă 
autoritatea contractantă nu consideră că 
este oportună împărțirea pe loturi, aceasta 
furnizează o justificare specifică în 
anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului.

Autoritățile contractante precizează, în 
anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, dacă 
ofertele trebuie să se limiteze la unul sau 
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mai multe loturi.

(2) Autoritățile contractante pot, chiar și 
atunci când a fost indicată posibilitatea de 
a prezenta oferte pentru toate loturile, să 
limiteze numărul de loturi care pot fi 
atribuite aceluiași ofertant, cu condiția ca 
numărul maxim să fie indicat în anunțul 
de participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului. Autoritățile 
contractante determină și indică în 
documentele achiziției criteriile sau 
normele obiective și nediscriminatorii de 
atribuire a diferitelor loturi, în cazul în 
care aplicarea criteriilor de atribuire alese 
ar permite atribuirea către un ofertant a 
unui număr de loturi mai mare decât 
numărul maxim.

(3) În cazul în care pot fi atribuite mai 
multe loturi aceluiași ofertant, autoritățile 
contractante pot prevedea că vor atribui 
un contract pentru fiecare lot sau unul 
sau mai multe contracte care acoperă mai 
multe sau toate loturile.

Autoritățile contractante precizează în 
documentele achiziției dacă își rezervă 
dreptul de a face această alegere și, în 
acest caz, loturile care pot fi grupate într-
un singur contract.

Autoritățile contractante determină în 
primul rând ofertele care îndeplinesc cel 
mai bine criteriile de atribuire stabilite în 
conformitate cu articolul 66, pentru 
fiecare lot. Ele pot atribui un contract 
pentru mai multe loturi unui ofertant care 
nu este clasat pe primul loc pentru fiecare 
lot acoperit de acest contract, cu condiția 
ca acesta să îndeplinească mai bine 
criteriile de atribuire stabilite în 
conformitate cu articolul 66 pentru toate 
loturile acoperite de contractul respectiv. 
Autoritățile contractante precizează în 
documentele achiziției metodele pe care 
intenționează să le folosească pentru 
această comparație. Aceste metode trebuie 
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să fie transparente, obiective și 
nediscriminatorii.

(4) Autoritățile contractante pot impune 
obligația ca toți contractanții să își 
coordoneze activitățile sub conducerea 
operatorului economic căruia i-a fost 
atribuit un lot care implică coordonarea 
întregului proiect sau a părților relevante 
ale acestuia.

Or. da

Amendamentul 990
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.
Pentru contractele având o valoare, 
determinată în conformitate cu articolul 
5, egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică 
de 500 000 EUR, dacă autoritatea 
contractantă nu consideră că este 
oportună împărțirea pe loturi, aceasta 
furnizează o justificare specifică în
anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului.

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.
Statele membre prevăd dispoziții 
referitoare la subîmpărțirea contractelor 
pe loturi la nivel național. Autoritățile 
contractante precizează, în anunțul de 
participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului, dacă ofertele 
trebuie să se limiteze la unul sau mai 
multe loturi.

Or. en

Justificare

Valoarea contractului este determinată de natura și scara bunurilor, lucrărilor și a 
serviciilor achiziționate. De ce motivul pentru care un contract este evaluat la peste 500 000 
de euro se explică prin obiectul contractului? Prin urmare, este o sarcină administrativă 
inutilă și o obligație exagerată pentru autoritățile contractante să explice și să ofere 
argumente în fiecare contract mai mare de ce contractul are o valoare mai mare de 500 000 
de euro și nu a fost dezagregat.
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Amendamentul 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.
Pentru contractele având o valoare, 
determinată în conformitate cu articolul 5, 
egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică de
500 000 EUR, dacă autoritatea 
contractantă nu consideră că este 
oportună împărțirea pe loturi, aceasta
furnizează o justificare specifică în anunțul 
de participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului.

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.
Pentru contractele având o valoare, 
determinată în conformitate cu articolul 5, 
egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică de
500 000 EUR, autoritatea contractantă 
furnizează în anunțul de participare sau în 
invitația pentru confirmarea interesului o 
explicație referitoare la motivele deciziei 
de a împărți sau nu pe loturi.

Or. fr

Amendamentul 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.
Pentru contractele având o valoare, 
determinată în conformitate cu articolul 
5, egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică 
de 500 000 EUR, dacă autoritatea 
contractantă nu consideră că este 
oportună împărțirea pe loturi, aceasta 
furnizează o justificare specifică în 
anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului.

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.

Or. en
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Amendamentul 993
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene. 
Pentru contractele având o valoare, 
determinată în conformitate cu articolul 
5, egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică 
de 500 000 EUR, dacă autoritatea
contractantă nu consideră că este 
oportună împărțirea pe loturi, aceasta 
furnizează o justificare specifică în 
anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului.

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi.

Or. fr

Amendamentul 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.
Pentru contractele având o valoare,
determinată în conformitate cu articolul 5,
egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică 
de 500 000 EUR, dacă autoritatea 
contractantă nu consideră că este oportună
împărțirea pe loturi, aceasta furnizează o 
justificare specifică în anunțul de 
participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului.

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi. Pentru contractele de 
achiziție de bunuri și servicii având o 
valoare de cel puțin 500 000 EUR și 
pentru contractele de achiziție de lucrări 
cu o valoare de cel puțin 10 000 000 EUR,
stabilită în conformitate cu articolul 5, în 
cazul în care autoritatea contractantă nu 
consideră că este adecvată împărțirea pe 
loturi, aceasta menționează acest lucru în 
anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului.
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Or. en

Justificare

În scopul simplificării, nu este necesar să se indice că articolul se referă la contracte cu o 
valoare egală sau superioară plafoanelor prevăzute la articolul 4, ceea ce este evident. Este 
suficient să se indice plafoane concrete, care ar trebui să difere pentru contractele de 
achiziție de bunuri și servicii, pe de o parte, și de lucrări, pe de altă parte, întrucât pragurile 
respective sunt în general diferite în directivele privind achizițiile publice.

Amendamentul 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.
Pentru contractele având o valoare, 
determinată în conformitate cu articolul 5, 
egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică de
500 000 EUR, dacă autoritatea 
contractantă nu consideră că este 
oportună împărțirea pe loturi, aceasta 
furnizează o justificare specifică în 
anunțul de participare sau în invitația
pentru confirmarea interesului.

Pentru a facilita un acces mai mare la 
achizițiile publice întreprinderilor mici și 
mijlocii, contractele de achiziții publice pot 
fi împărțite în loturi omogene sau 
eterogene.  Pentru contractele având o 
valoare, determinată în conformitate cu 
articolul 5, egală sau mai mare decât 
pragurile prevăzute la articolul 4, dar nu 
mai mică de 1 000 000 EUR, autoritățile 
contractante furnizează, în anunțul de 
participare sau în invitația de confirmare a
interesului, o justificare a deciziei de a nu 
subîmpărți contractul în loturi.

Or. en

Amendamentul 996
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene. 
Pentru contractele având o valoare, 

Autoritatea contractantă atribuie 
contractul pe loturi separate pentru a 
asigura o concurență cât mai mare, cu 
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determinată în conformitate cu articolul 
5, egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică 
de 500 000 EUR, dacă autoritatea 
contractantă nu consideră că este 
oportună împărțirea pe loturi, aceasta
furnizează o justificare specifică în anunțul 
de participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului.

excepția cazului în care obiectul 
contractului nu permite identificarea 
unor elemente distincte. În cazul în care 
contractul nu poate fi împărțit în loturi
deoarece obiectul face imposibilă 
împărțirea pe baza caracterului serviciilor 
implicate, autoritatea contractantă 
furnizează o justificare specifică în anunțul 
de participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului.

Or. en

Amendamentul 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau 
eterogene. Pentru contractele având o 
valoare, determinată în conformitate cu 
articolul 5, egală sau mai mare decât 
pragurile prevăzute la articolul 4, dar nu 
mai mică de 500 000 EUR, dacă 
autoritatea contractantă nu consideră că 
este oportună împărțirea pe loturi, aceasta 
furnizează o justificare specifică în 
anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului.

Pentru a încuraja un nivel maxim de 
concurență, autoritatea contractantă poate 
atribui un contract în loturi individuale.
Atunci când, de la caz la caz, există 
motive obiective care justifică o astfel de 
decizie, autoritatea contractantă poate 
opta să nu împartă un contract în loturi.  

Or. de

Justificare

În interesul simplificării, ar trebui eliminată această sarcină administrativă inutilă care le 
revine autorităților contractante.

Amendamentul 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki
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Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau 
eterogene. Pentru contractele având o 
valoare, determinată în conformitate cu 
articolul 5, egală sau mai mare decât 
pragurile prevăzute la articolul 4, dar nu 
mai mică de 500 000 EUR, dacă autoritatea 
contractantă nu consideră că este oportună 
împărțirea pe loturi, aceasta furnizează o 
justificare specifică în anunțul de 
participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului.

Pentru a crește concurența și a ajuta IMM-
urile să acceadă la achizițiile publice, 
contractele de achiziții publice se 
subîmpart în loturi omogene sau eterogene, 
atunci când o astfel de măsură este 
adecvată, în funcție de caracterul 
contractului. Pentru contractele având o 
valoare, determinată în conformitate cu 
articolul 5, egală sau mai mare decât 
pragurile prevăzute la articolul 4, dar nu 
mai mică de 500 000 EUR, dacă autoritatea 
contractantă nu consideră că este oportună 
împărțirea pe loturi, aceasta furnizează o 
justificare specifică în anunțul de 
participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului.

Or. en

Amendamentul 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.
Pentru contractele având o valoare, 
determinată în conformitate cu articolul 5, 
egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică de
500 000 EUR, dacă autoritatea 
contractantă nu consideră că este 
oportună împărțirea pe loturi, aceasta
furnizează o justificare specifică în anunțul 
de participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului.

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.
Pentru contractele având o valoare, 
determinată în conformitate cu articolul 5, 
egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică de
500 000 EUR, autoritatea contractantă 
furnizează în anunțul de participare sau în 
invitația pentru confirmarea interesului o 
explicație referitoare la motivele deciziei 
de a împărți sau nu contractul pe loturi.

Or. it
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Amendamentul 1000
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.
Pentru contractele având o valoare, 
determinată în conformitate cu articolul 5, 
egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică de
500 000 EUR, dacă autoritatea 
contractantă nu consideră că este 
oportună împărțirea pe loturi, aceasta
furnizează o justificare specifică în anunțul 
de participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului.

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.
Pentru contractele având o valoare, 
determinată în conformitate cu articolul 5, 
egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică de
500 000 EUR, autoritatea contractantă 
furnizează în anunțul de participare sau în 
invitația pentru confirmarea interesului o 
explicație referitoare la motivele deciziei 
în favoarea sau contra unei împărțiri pe 
loturi.

Or. en

Justificare

Împărțirea contractelor pe loturi facilitează participarea IMM-urilor la achizițiile publice, 
iar autoritățile contractante ar trebui cel puțin să fie obligate să ia în considerare această 
opțiune. Totuși, directiva ar trebui să fie mai neutră și să nu favorizeze nici împărțirea pe 
loturi a contractelor, nici contractele unice, întrucât decizia trebuie luată de la caz la caz și 
să țină seama de factori tehnici și economici.

Amendamentul 1001
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau 
eterogene. Pentru contractele având o 
valoare, determinată în conformitate cu 
articolul 5, egală sau mai mare decât 

Pentru a crește concurența și a ajuta 
IMM-urile să acceadă la achizițiile 
publice, contractele de achiziții publice 
pot fi subîmpărțite în loturi omogene sau 
eterogene, cu excepția cazurilor de 
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pragurile prevăzute la articolul 4, dar nu 
mai mică de 500 000 EUR, dacă 
autoritatea contractantă nu consideră că 
este oportună împărțirea pe loturi, aceasta 
furnizează o justificare specifică în 
anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului.

achiziții publice în care autoritatea 
contractantă nu consideră adecvată 
împărțirea pe loturi.

Or. en

Justificare

Nu mai este necesar să se sublinieze importanța de a încuraja autoritatea contractantă să 
subîmpartă contractul pe loturi pentru a facilita participarea IMM-urilor la procedurile de 
atribuire a achizițiilor publice. Cu toate acestea, împărțirea pe loturi nu ar trebui să 
constituie o obligație, deoarece autoritatea contractantă ar putea împărți pe loturi un 
contract care nu ar fi trebuit să facă obiectul unei astfel de măsuri. Acest exemplu poate fi 
constatat frecvent în cazul contractelor de achiziții de lucrări de construcție și al celor de 
achiziții în materie de tehnologie a informației.

Amendamentul 1002
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.
Pentru contractele având o valoare, 
determinată în conformitate cu articolul 5, 
egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică de
500 000 EUR, dacă autoritatea contractantă 
nu consideră că este oportună împărțirea pe 
loturi, aceasta furnizează o justificare 
specifică în anunțul de participare sau în 
invitația pentru confirmarea interesului.

Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau eterogene.
Pentru contractele având o valoare, 
determinată în conformitate cu articolul 5, 
egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la articolul 4, dar nu mai mică de
500 000 EUR, dacă autoritatea contractantă 
nu consideră că este oportună împărțirea pe 
loturi, aceasta furnizează, în anunțul de 
participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului, o justificare 
specifică referitoare la motivele deciziei de 
a împărți sau nu contractul pe loturi, în 
ceea ce privește caracterul indisolubil din 
punct de vedere tehnic, juridic sau 
financiar. Pentru contracte specifice, 
statele membre pot defini și impune loturi 
obligatorii.
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Or. en

Amendamentul 1003
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante precizează, în
anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, dacă 
ofertele trebuie să se limiteze la unul sau 
mai multe loturi.

Autoritățile contractante precizează, în 
anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, doar dacă 
contractul se limitează la unul sau mai 
multe loturi. Autoritățile contractante
stabilesc de sine stătător numărul de 
loturi, ținând seama îndeosebi de 
caracteristicile tehnice ale lucrărilor, 
serviciilor sau bunurilor cerute, de 
structura sectorului economic în cauză și, 
după caz, de normele aplicabile anumitor 
profesii.

Or. fr

Amendamentul 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante precizează, în 
anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, dacă 
ofertele trebuie să se limiteze la unul sau 
mai multe loturi.

Atunci când autoritatea contractantă 
limitează posibilitatea de ofertare la unul 
sau mai multe loturi, ea precizează acest 
aspect în anunțul de participare, în invitația 
pentru confirmarea interesului sau în 
documentele achiziției.

Or. en
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Justificare

Pare a fi suficientă impunerea unei obligații autorităților contractante de a notifica, în 
anunțul de participare sau în invitația de confirmare a interesului, decizia sa de a nu împărți 
contractul în loturi. Autorităților contractante nu ar trebui să li se solicite explicații specifice 
ale motivelor lor. Nu este clar ce anume ar conferi valoare adăugată unei astfel de cerințe. 
Formularea celui de-al doilea paragraf a fost adaptată pentru clarificare.

Amendamentul 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot, chiar și 
atunci când a fost indicată posibilitatea de 
a prezenta oferte pentru toate loturile, să 
limiteze numărul de loturi care pot fi 
atribuite aceluiași ofertant, cu condiția ca 
numărul maxim să fie indicat în anunțul 
de participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului. Autoritățile 
contractante determină și indică în 
documentele achiziției criteriile sau 
normele obiective și nediscriminatorii de 
atribuire a diferitelor loturi, în cazul în 
care aplicarea criteriilor de atribuire alese 
ar permite atribuirea către un ofertant a 
unui număr de loturi mai mare decât 
numărul maxim.

eliminat

Or. en

Justificare

Simplificarea normelor privind achizițiile.

Amendamentul 1006
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot, chiar și 
atunci când a fost indicată posibilitatea de 
a prezenta oferte pentru toate loturile, să 
limiteze numărul de loturi care pot fi 
atribuite aceluiași ofertant, cu condiția ca 
numărul maxim să fie indicat în anunțul de 
participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului. Autoritățile 
contractante determină și indică în 
documentele achiziției criteriile sau 
normele obiective și nediscriminatorii de 
atribuire a diferitelor loturi, în cazul în 
care aplicarea criteriilor de atribuire alese 
ar permite atribuirea către un ofertant a 
unui număr de loturi mai mare decât 
numărul maxim.

(2) Candidații nu au dreptul să depună 
mai multe oferte diferite, în funcție de 
numărul loturilor pe care le-ar putea 
obține. Autoritățile contractante limitează
numărul de loturi care pot fi atribuite 
aceluiași ofertant, cu condiția ca numărul 
maxim să fie indicat în anunțul de 
participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului. Autoritățile 
contractante determină și indică în 
documentele achiziției criteriile sau 
normele obiective și nediscriminatorii de 
atribuire a diferitelor loturi.

Or. fr

Amendamentul 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care pot fi atribuite mai 
multe loturi aceluiași ofertant, autoritățile 
contractante pot prevedea că vor atribui 
un contract pentru fiecare lot sau unul 
sau mai multe contracte care acoperă mai 
multe sau toate loturile.

eliminat

Autoritățile contractante precizează în 
documentele achiziției dacă își rezervă 
dreptul de a face această alegere și, în 
acest caz, loturile care pot fi grupate într-
un singur contract.
Autoritățile contractante determină în 
primul rând ofertele care îndeplinesc cel 
mai bine criteriile de atribuire stabilite în 
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conformitate cu articolul 66, pentru 
fiecare lot. Ele pot atribui un contract 
pentru mai multe loturi unui ofertant care 
nu este clasat pe primul loc pentru fiecare 
lot acoperit de acest contract, cu condiția 
ca acesta să îndeplinească mai bine 
criteriile de atribuire stabilite în 
conformitate cu articolul 66 pentru toate 
loturile acoperite de contractul respectiv. 
Autoritățile contractante precizează în 
documentele achiziției metodele pe care 
intenționează să le folosească pentru 
această comparație. Aceste metode trebuie 
să fie transparente, obiective și 
nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

Simplificarea normelor privind achizițiile.

Amendamentul 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care pot fi atribuite mai 
multe loturi aceluiași ofertant, autoritățile 
contractante pot prevedea că vor atribui 
un contract pentru fiecare lot sau unul 
sau mai multe contracte care acoperă mai 
multe sau toate loturile.

eliminat

Autoritățile contractante precizează în 
documentele achiziției dacă își rezervă 
dreptul de a face această alegere și, în 
acest caz, loturile care pot fi grupate într-
un singur contract.
Autoritățile contractante determină în 
primul rând ofertele care îndeplinesc cel 
mai bine criteriile de atribuire stabilite în 
conformitate cu articolul 66, pentru 
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fiecare lot. Ele pot atribui un contract 
pentru mai multe loturi unui ofertant care 
nu este clasat pe primul loc pentru fiecare 
lot acoperit de acest contract, cu condiția 
ca acesta să îndeplinească mai bine 
criteriile de atribuire stabilite în 
conformitate cu articolul 66 pentru toate 
loturile acoperite de contractul respectiv. 
Autoritățile contractante precizează în 
documentele achiziției metodele pe care 
intenționează să le folosească pentru 
această comparație. Aceste metode trebuie 
să fie transparente, obiective și 
nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care pot fi atribuite mai multe 
loturi aceluiași ofertant, autoritățile 
contractante pot prevedea că vor atribui 
un contract pentru fiecare lot sau unul 
sau mai multe contracte care acoperă mai 
multe sau toate loturile.

eliminat

Or. en

Justificare

Alineatul (3) ar putea contraveni scopului propunerii, și anume, acela de a facilita un acces 
mai mare al IMM-urilor la contractele publice, dat fiind faptul că poate conduce la 
agregarea achizițiilor, excluzând, prin urmare, IMM-urile.

Amendamentul 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante precizează în 
documentele achiziției dacă își rezervă 
dreptul de a face această alegere și, în 
acest caz, loturile care pot fi grupate într-
un singur contract.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante precizează în 
documentele achiziției dacă își rezervă 
dreptul de a face această alegere și, în acest 
caz, loturile care pot fi grupate într-un 
singur contract.

Autoritățile contractante precizează în 
documentele achiziției dacă își rezervă 
dreptul de a face această alegere și, în acest 
caz, loturile care pot fi grupate într-un 
singur contract. Dacă se atribuie un singur 
contract, acesta nu trebuie nici să 
restricționeze concurența, nici să conducă 
la monopolizarea pieței.

Or. en

Amendamentul 1012
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante determină în 
primul rând ofertele care îndeplinesc cel 
mai bine criteriile de atribuire stabilite în 
conformitate cu articolul 66, pentru 

eliminat
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fiecare lot. Ele pot atribui un contract 
pentru mai multe loturi unui ofertant care 
nu este clasat pe primul loc pentru fiecare 
lot acoperit de acest contract, cu condiția 
ca acesta să îndeplinească mai bine 
criteriile de atribuire stabilite în 
conformitate cu articolul 66 pentru toate 
loturile acoperite de contractul respectiv. 
Autoritățile contractante precizează în 
documentele achiziției metodele pe care 
intenționează să le folosească pentru 
această comparație. Aceste metode trebuie 
să fie transparente, obiective și 
nediscriminatorii.

Or. en

Justificare

Valoarea contractului este determinată de natura și scara bunurilor, lucrărilor și a 
serviciilor achiziționate. De ce motivul pentru care un contract este evaluat la peste 500 000 
de euro se explică prin obiectul contractului? Prin urmare, este o sarcină administrativă 
inutilă și o obligație exagerată pentru autoritățile contractante să explice și să ofere 
argumente în fiecare contract mai mare de ce contractul are o valoare mai mare de 500 000 
de euro și nu a fost dezagregat.

Amendamentul 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante determină în 
primul rând ofertele care îndeplinesc cel 
mai bine criteriile de atribuire stabilite în 
conformitate cu articolul 66, pentru 
fiecare lot. Ele pot atribui un contract 
pentru mai multe loturi unui ofertant care 
nu este clasat pe primul loc pentru fiecare 
lot acoperit de acest contract, cu condiția 
ca acesta să îndeplinească mai bine 
criteriile de atribuire stabilite în 
conformitate cu articolul 66 pentru toate 
loturile acoperite de contractul respectiv. 

eliminat
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Autoritățile contractante precizează în 
documentele achiziției metodele pe care 
intenționează să le folosească pentru 
această comparație. Aceste metode trebuie 
să fie transparente, obiective și 
nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 1014
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile contractante pot impune 
obligația ca toți contractanții să își 
coordoneze activitățile sub conducerea 
operatorului economic căruia i-a fost 
atribuit un lot care implică coordonarea 
întregului proiect sau a părților relevante 
ale acestuia.

eliminat

Or. en

Justificare

Valoarea contractului este determinată de natura și scara bunurilor, lucrărilor și a 
serviciilor achiziționate. De ce motivul pentru care un contract este evaluat la peste 500 000
de euro se explică prin obiectul contractului? Prin urmare, este o sarcină administrativă 
inutilă și o obligație exagerată pentru autoritățile contractante să explice și să ofere 
argumente în fiecare contract mai mare de ce contractul are o valoare mai mare de 500 000 
de euro și nu a fost dezagregat.

Amendamentul 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile contractante pot impune 
obligația ca toți contractanții să își 
coordoneze activitățile sub conducerea 
operatorului economic căruia i-a fost 
atribuit un lot care implică coordonarea 
întregului proiect sau a părților relevante 
ale acestuia.

eliminat

Or. en

Justificare

Simplificarea normelor privind achizițiile.

Amendamentul 1016
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru procedurile restrânse și competitive 
cu negociere, autoritățile contractante
regionale și locale pot utiliza un anunț de 
intenție ca invitație la o procedură 
concurențială de ofertare, în conformitate 
cu articolul 24 alineatul (2), cu condiția ca 
anunțul să îndeplinească toate condițiile 
următoare:

Pentru procedurile restrânse și competitive 
cu negociere, autoritățile contractante pot 
utiliza un anunț de intenție cu titlu de
invitație la o procedură concurențială de 
ofertare, în conformitate cu articolul 24 
alineatul (2), cu condiția ca anunțul să 
îndeplinească toate condițiile următoare:

Or. en

Amendamentul 1017
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) atunci când operatorul economic este 
înscris în registrul de neconformitate 
astfel cum este prevăzut la articolul 83a.

Or. en

Amendamentul 1018
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După caz, statele membre ar trebui să 
adopte „modelul opțiunii cetățenilor” în 
cazul procedurilor de ofertare a 
achizițiilor publice, în special pentru 
achizițiile de servicii destinate persoanelor 
fizice, cum ar fi serviciile de îngrijire 
pentru persoanele în vârstă. În acest mod, 
cetățenii ar fi în măsură să decidă 
desemnarea unui anumit operator dintre 
ofertanții care îndeplinesc criteriile 
calitative, acceptă un anumit preț 
(maxim) și cărora li se atribuie 
contractul-cadru de către autoritatea 
contractantă.

Or. en

Amendamentul 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cel mult 48 de zile de la 
atribuirea unui contract sau încheierea unui 

În termen de cel mult 14 de zile de la 
atribuirea unui contract sau încheierea unui 
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acord-cadru, autoritățile contractante trimit 
un anunț de atribuire privind rezultatele 
procedurii de achiziție.

acord-cadru, autoritățile contractante trimit 
un anunț de atribuire privind rezultatele 
procedurii de achiziție. În cazul unui 
anunț incomplet sau incoerent de 
atribuire a unui contract, Comisia va 
contacta autoritatea contractantă în 
vederea completării sau clarificării 
anunțului de atribuire a contractului.

Or. en

Justificare

Datele TED nu sunt fiabile deoarece autoritățile contractante uită adesea să trimită 
anunțurile de atribuire a contractelor. Prin scurtarea acestui termen-limită, pilonul adunării 
datelor ar putea fi făcut mai eficient. În plus, anunțurile de atribuire a contractelor sunt 
adesea incomplete sau incoerente și, în practică, Comisia nu solicită clarificări din partea 
autorităților contractante. Prin urmare, ar fi utilă introducerea unei obligații clare a 
Comisiei de a verifica datele în ceea ce privește caracterul complet și coerența acestora.

Amendamentul 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de cel mult 48 de zile de la 
atribuirea unui contract sau încheierea unui 
acord-cadru, autoritățile contractante trimit 
un anunț de atribuire privind rezultatele 
procedurii de achiziție.

În termen de cel mult 48 de zile de la 
atribuirea unui contract sau încheierea unui 
acord-cadru, autoritățile contractante trimit 
un anunț de atribuire privind rezultatele 
procedurii de achiziție.

În cazul contractelor de achiziții publice 
de servicii menționate în anexa XVI B, 
autoritățile contractante indică în anunț 
dacă acceptă publicarea sa. Pentru astfel 
de contracte de servicii, Comisia 
stabilește, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 91, normele privind 
elaborarea rapoartelor statistice pe baza 
anunțurilor în cauză și publicarea 
respectivelor rapoarte.

Or. en
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Justificare

Are legătură cu reintroducerea distincției dintre serviciile A și B.

Amendamentul 1021
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile contractante trimit un anunț 
privind rezultatele procedurii de atribuire a 
contractelor bazate pe un sistem dinamic 
de achiziții în termen de cel mult 48 de zile 
de la atribuirea fiecărui contract. Ele pot 
grupa însă respectivele anunțuri 
trimestrial. În acest caz, ele trimit 
anunțurile grupate în termen de 48 de zile 
de la încheierea fiecărui trimestru.

(3) Autoritățile contractante trimit un anunț 
privind rezultatele procedurii de atribuire a 
contractelor bazate pe un sistem dinamic 
de achiziții în termen de cel mult 48 de zile 
de la atribuirea fiecărui contract.

Or. pt

Amendamentul 1022
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Anunțurile prevăzute la articolele 46, 
47 și 48 și informațiile pe care le conțin 
nu pot fi publicate la nivel național 
înainte de publicarea în conformitate cu 
articolul 49.

eliminat

Or. en

Justificare

O sarcină birocratică și inutilă și sursă de producere a unor erori.
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Amendamentul 1023
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante oferă acces 
liber, direct, total și gratuit, prin mijloace 
electronice, la documentele achiziției de la 
data publicării anunțului în conformitate cu 
articolul 49 sau de la data trimiterii 
invitației pentru confirmarea interesului.
Textul anunțului sau al invitației pentru 
confirmarea interesului trebuie să specifice 
adresa de internet la care sunt disponibile 
aceste documente.

(1) Autoritățile contractante oferă acces 
liber, direct, total și gratuit, prin mijloace 
electronice, la documentele achiziției de la 
data publicării anunțului în conformitate cu 
articolul 49 sau de la data trimiterii 
invitației pentru confirmarea interesului.
Autoritățile contractante pot solicita în 
anumite circumstanțe, numele, adresa sau 
alte mijloace de identificare a 
ofertantului. Textul anunțului sau al 
invitației pentru confirmarea interesului 
trebuie să specifice adresa de internet la 
care sunt disponibile aceste documente.

Or. en

Justificare

Ar putea fi necesar să se dovedească, de exemplu, datele ofertanților (numele, adresa etc.).

Amendamentul 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante oferă acces 
liber, direct, total și gratuit, prin mijloace 
electronice, la documentele achiziției de la 
data publicării anunțului în conformitate cu 
articolul 49 sau de la data trimiterii 
invitației pentru confirmarea interesului.
Textul anunțului sau al invitației pentru 
confirmarea interesului trebuie să specifice 
adresa de internet la care sunt disponibile 
aceste documente.

(1) Autoritățile contractante oferă acces 
liber, direct, total și gratuit, prin mijloace 
electronice, la documentele achiziției de la 
data publicării anunțului în conformitate cu 
articolul 49 sau de la data trimiterii 
invitației pentru confirmarea interesului.
Textul anunțului sau al invitației pentru 
confirmarea interesului trebuie să specifice 
adresa de internet la care sunt disponibile 
aceste documente. Autoritățile 
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contractante pot condiționa accesul la 
documentație de comunicarea prealabilă 
de către solicitant a numelui, adresei și a 
altor date ale sale sau de punerea la 
dispoziție a unor documente 
corespunzătoare care să permită stabilirea 
cu claritate a identității solicitantului.

Or. de

Justificare

În ceea ce privește, de exemplu, contractele în materie de securitate, autoritățile contractante 
au un interes legitim în a verifica cine solicită documentația procedurii de ofertare.

Amendamentul 1025
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aceste informații suplimentare se 
pun la dispoziția tuturor ofertanților care 
iau parte la procedura de achiziție 
publică.

Or. es

Amendamentul 1026
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procedurilor restrânse, al 
procedurilor de dialog competitiv, al 
parteneriatelor pentru inovare și al 
procedurilor competitive cu negociere, 
autoritățile contractante îi invită simultan și 
în scris pe candidații selectați să își 

În cadrul procedurilor restrânse și al 
procedurilor competitive cu negociere,
autoritățile contractante îi invită simultan și 
în scris pe candidații selectați să își 
prezinte ofertele.
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prezinte ofertele sau, în cazul dialogului 
competitiv, să participe la dialog.

Or. fr

Amendamentul 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Invitațiile menționate la alineatul (1)
trebuie să includă o trimitere la adresa 
electronică la care au fost puse la dispoziție 
direct, prin mijloace electronice, caietul de 
sarcini sau documentul descriptiv și orice 
alte documente suplimentare. În plus, ele 
trebuie să includă informațiile prevăzute în 
anexa X.

(2) Invitațiile menționate la alineatul (1)
includ o trimitere la adresa electronică la 
care au fost puse la dispoziția ofertanților
caietul de sarcini sau documentul 
descriptiv și orice alte documente 
suplimentare. În plus, ele trebuie să includă 
informațiile prevăzute în anexa X.

Or. de

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice faptul că este suficient ca informațiile să fie 
disponibile pe internet. Informarea fiecărui ofertant în parte nu ar trebui să constituie o 
cerință. Ofertanții trebuie să-și asume propria răspundere în acest sens.

Amendamentul 1028
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La cererea părții interesate, 
autoritatea contractantă trebuie, cât mai 
curând posibil și, în orice caz, în termen de 
15 zile de la primirea unei cereri scrise, să 
comunice:

(2) Autoritățile contractante trebuie să 
comunice cât mai curând posibil, începând 
cu data adjudecării acordării, a 
respingerii cererii de participare sau a 
respingerii ofertei și, în orice caz, în 
termen de 15 zile de la primirea unei cereri 
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scrise:

Or. es

Amendamentul 1029
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii în domeniul 
social, al muncii sau al mediului sau cu
dispozițiile internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI.

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă dacă s-a stabilit
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii sau de 
legislația națională în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de contractele 
colective de muncă aplicabile în locul în 
care sunt executate lucrările, serviciile 
sau bunurile sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI și cu 
condiția ca acestea să fie legate de 
obiectul contractului.

Or. en

Amendamentul 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii în domeniul 
social, al muncii sau al mediului sau cu 
dispozițiile internaționale în domeniul 

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă s-a stabilit
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii sau de cea 
națională în domeniul social, al muncii sau 
al mediului sau cu dispozițiile 
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social și al mediului enumerate în anexa 
XI.

internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Or. en

Justificare

Articolul 54 alineatul (2) se referă la respectarea legislației Uniunii Europene. Această 
formulare este foarte generală și, prin urmare, neclară. În plus, directiva în vigoare permite 
deja excluderea ofertanților care nu acționează în mod legal. Prin urmare, această dispoziție 
este inutilă. Reglementările de acest tip sunt inutile, deoarece se înțelege de la sine că atât 
ofertantul, cât și autoritatea contractantă trebuie să respecte legislația Uniunii Europene.

Amendamentul 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii în domeniul 
social, al muncii sau al mediului sau cu 
dispozițiile internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI.

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii în domeniul 
social, al muncii, al dreptului din 
domeniul protecției datelor sau al
dreptului mediului sau cu dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Or. en

Amendamentul 1032
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
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depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii în domeniul 
social, al muncii sau al mediului sau cu 
dispozițiile internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI.

depus cea mai bună ofertă, dacă s-a stabilit
că oferta nu este conformă, cel puțin într-o 
manieră echivalentă, cu obligațiile 
prevăzute de legislația națională sau a
Uniunii în domeniul social, al dreptului
muncii sau al dreptului mediului sau cu 
dispozițiile internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI.

Or. de

Amendamentul 1033
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii în domeniul 
social, al muncii sau al mediului sau cu 
dispozițiile internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI.

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă, cel puțin într-o 
manieră echivalentă, cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii și de 
legislația, reglementările și de alte 
dispoziții obligatorii de la nivel național în 
domeniul social, al muncii sau al mediului 
sau cu dispozițiile internaționale în 
domeniul social și al mediului enumerate 
în anexa XI.

Or. en

Justificare

Referirea la reglementări din acest articol se limitează la legislația Uniunii din anumite 
domenii de reglementare. Sfera acestei referiri ar trebui extinsă, astfel încât să includă 
legislația națională și sistemele naționale de reglementare a pieței forței de muncă.

Amendamentul 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii în domeniul 
social, al muncii sau al mediului sau cu 
dispozițiile internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI.

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă s-a stabilit
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii sau de cea 
națională în domeniul social, al muncii sau 
al mediului sau cu dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Or. de

Justificare

Ofertanții trebuie să respecte nu doar legislația Uniunii Europene, ci și legislația națională.

Amendamentul 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii în domeniul 
social, al muncii sau al mediului sau cu
dispozițiile internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI.

(2) Autoritățile contractante pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă, cel puțin în 
mod echivalent, cu obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul dreptului
social și al muncii sau al dreptului
mediului sau cu obligațiile referitoare la 
condițiile de lucru de-a lungul lanțului de 
aprovizionare, astfel cum sunt menționate 
în legislațiile și reglementările naționale 
privind munca din statele în care au loc 
procesele de producție și în convențiile 
internaționale enumerate în anexa XI, în 
funcție de care este mai favorabilă 
lucrătorilor..
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Printre aceste obligații figurează:
(a) cele definite de cele opt convenții de 
bază ale OIM (libertatea de asociere și 
negocierea colectivă, munca silită și 
obligatorie, discriminarea în ceea ce 
privește angajarea și ocuparea, munca în 
rândul copiilor);
(b) securitatea și sănătatea la locul de 
muncă;
(c) timpul de lucru;
(d) salariile și
(e) securitatea socială.

Or. en

Amendamentul 1036
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante pot decide să
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii în domeniul 
social, al muncii sau al mediului sau cu 
dispozițiile internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI.

(2) Autoritățile contractante nu atribuie un 
contract ofertantului care a depus cea mai 
bună ofertă, dacă, pe baza unei dovezi 
clare și eficiente, stabilesc că oferta nu este 
conformă, cel puțin într-o manieră 
echivalentă, cu obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau cu dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar faptul că autoritățile contractante nu ar trebui să atribuie un contract 
unui candidat care se dovedește că încalcă legislația în domeniul social, al muncii sau al 
mediului.
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Amendamentul 1037
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În procedurile deschise, autoritățile 
contractante pot decide să examineze 
ofertele înainte de a verifica îndeplinirea 
criteriilor de selecție, cu condiția 
respectării dispozițiilor aplicabile din 
prezenta secțiune, inclusiv a regulii de a 
nu atribui contractul unui ofertant care 
ar fi trebuit exclus în conformitate cu 
articolul 55 sau care nu îndeplinește 
criteriile de selecție stabilite de autoritatea 
contractantă, în conformitate cu 
subsecțiunea 1 din prezenta secțiune.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1038
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În procedurile deschise, autoritățile 
contractante pot decide să examineze 
ofertele înainte de a verifica îndeplinirea 
criteriilor de selecție, cu condiția 
respectării dispozițiilor aplicabile din 
prezenta secțiune, inclusiv a regulii de a 
nu atribui contractul unui ofertant care 
ar fi trebuit exclus în conformitate cu 
articolul 55 sau care nu îndeplinește 
criteriile de selecție stabilite de autoritatea 
contractantă, în conformitate cu 
subsecțiunea 1 din prezenta secțiune.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 1039
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În procedurile deschise, autoritățile 
contractante pot decide să examineze 
ofertele înainte de a verifica îndeplinirea 
criteriilor de selecție, cu condiția 
respectării dispozițiilor aplicabile din 
prezenta secțiune, inclusiv a regulii de a nu 
atribui contractul unui ofertant care ar fi 
trebuit exclus în conformitate cu articolul 
55 sau care nu îndeplinește criteriile de 
selecție stabilite de autoritatea contractantă, 
în conformitate cu subsecțiunea 1 din 
prezenta secțiune.

(3) În procedurile deschise, autoritățile 
contractante pot decide să examineze 
ofertele înainte de a verifica îndeplinirea 
criteriilor de selecție, cu condiția 
respectării dispozițiilor aplicabile din 
prezenta secțiune, inclusiv a regulii de a nu 
atribui contractul unui ofertant care ar fi 
trebuit exclus în conformitate cu articolul 
55 sau care nu îndeplinește criteriile de 
selecție stabilite de autoritatea contractantă, 
în conformitate cu subsecțiunile 1 și 2 din 
prezenta secțiune.

Or. en

Amendamentul 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
89 pentru modificarea listei din anexa XI 
în cazul în care acest lucru este necesar în 
urma încheierii unor noi acorduri 
internaționale sau a modificării 
acordurilor internaționale existente.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1041
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a exclude un candidat sau 
ofertant de la participarea la un contract de 
achiziție publică se aplică și în cazul în 
care au fost condamnați prin hotărâre 
definitivă directori ai societății sau alte 
persoane cu putere de reprezentare, de 
decizie sau de control în raport cu 
candidatul sau ofertantul.

Obligația de a exclude un candidat sau 
ofertant de la participarea la un contract de 
achiziție publică se aplică și în cazul în 
care au fost condamnați prin hotărâre 
definitivă directori ai societății.

Or. en

Justificare

Lipsa unei definiții clare permite abuzurile și generează litigii juridice.

Amendamentul 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă apar în timpul procedurii de selecție 
a contractantului, aceste motive de 
excludere pot fi invocate, în mod similar, 
și în vederea excluderii întreprinderii 
vizate de la procedura de atribuire a 
contractului.

Or. it

Amendamentul 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la un contract de achiziție 
publică în cazul în care autoritatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
conform căreia operatorul nu și-a îndeplinit 
obligațiile privind plata impozitelor sau a 
contribuțiilor la asigurările sociale, în
conformitate cu dispozițiile legale ale țării 
în care este stabilit sau ale statului
membru al autorității contractante.

(2) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la un contract de achiziție 
publică în cazul în care autoritatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
conform căreia operatorul nu și-a îndeplinit 
obligațiile privind plata impozitelor sau a 
contribuțiilor la asigurările sociale sau 
orice alte obligații legate de condițiile 
sociale sau de încadrare în muncă,
precum sănătatea și siguranța la locul de 
muncă, condițiile de securitate socială și 
de muncă astfel cum sunt prevăzute în
legislația, regulamentele sau dispozițiile 
administrative ale UE și naționale, 
hotărârea arbitrală, contracte și convenții 
colective și dispozițiile de drept 
internațional al muncii enumerate în 
anexa XI aplicabile în locul în care sunt 
executate lucrările, serviciile sau sunt 
furnizate bunurile; aceste obligații se 
aplică și în situații transfrontaliere, în 
care lucrătorii unui stat membru prestează 
servicii într-un alt stat membru.

Or. de

Amendamentul 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la un contract de achiziție 
publică în cazul în care autoritatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru 
judecat conform căreia operatorul nu și-a 

(2) Un operator economic trebuie exclus de 
la participarea la un contract de achiziție 
publică în cazul în care nu și-a îndeplinit 
obligațiile privind plata impozitelor sau a 
contribuțiilor la asigurările sociale, în 
conformitate cu dispozițiile legale ale țării 
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îndeplinit obligațiile privind plata 
impozitelor sau a contribuțiilor la 
asigurările sociale, în conformitate cu 
dispozițiile legale ale țării în care este 
stabilit sau ale statului membru al 
autorității contractante.

în care este stabilit sau ale statului membru 
al autorității contractante.  

Or. it

Amendamentul 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un operator economic trebuie exclus 
de la participarea la un contract de achiziție 
publică în cazul în care autoritatea 
contractantă are cunoștință de existența 
unei hotărâri cu autoritate de lucru 
judecat conform căreia operatorul nu și-a 
îndeplinit obligațiile privind plata 
impozitelor sau a contribuțiilor la 
asigurările sociale, în conformitate cu 
dispozițiile legale ale țării în care este 
stabilit sau ale statului membru al 
autorității contractante.

(2) Orice operator este exclus de la 
participarea la un contract de achiziție 
publică în cazul în care: 

a comis încălcări grave sau repetate, 
demonstrate concludent, ale normelor de 
reglementare a contribuțiilor la 
asigurările sociale, în conformitate cu 
dispozițiile legale ale țării în care este 
stabilit sau ale statului membru al 
autorității contractante;
a comis încălcări grave sau repetate, 
demonstrate concludent, ale normelor de 
reglementare a plății impozitelor, în 
conformitate cu dispozițiile legale ale țării 
în care este stabilit sau ale statului 
membru al autorității contractante.

Or. it
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Amendamentul 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale
în domeniul social și al mediului
enumerate în anexa XI. dacă lanțul de 
aprovizionare se află integral sau parțial 
în țări terțe, autoritatea contractantă 
poate exclude un operator economic dacă 
are cunoștință de o încălcare a 
dispozițiilor internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI;

(a) dacă are cunoștință de o încălcare
repetată a obligațiilor prevăzute în
legislația Uniunii din domeniul dreptului
social și al muncii sau al dreptului
mediului sau de dispozițiile internaționale
din domeniul dreptului muncii enumerate 
în anexa XI, dar limitate la primul nivel de 
furnizori.

Or. en

Amendamentul 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale 
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI. dacă lanțul de 
aprovizionare se află integral sau parțial în 
țări terțe, autoritatea contractantă poate 
exclude un operator economic dacă are 
cunoștință de o încălcare a dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI;

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale 
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI. dacă lanțul de 
aprovizionare se află integral sau parțial în 
țări terțe, autoritatea contractantă poate 
exclude un operator economic dacă are 
cunoștință de o încălcare a dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI; pot fi 
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excluse în temeiul prezentului articol doar 
încălcările cu privire la care a fost
pronunțată o hotărâre de către o 
autoritate judiciară sau o altă autoritate 
competentă din Uniune sau de către un 
semnatar al acordului privind achizițiile 
publice al Organizației Mondiale a 
Comerțului.

Or. en

Amendamentul 1048
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale
în domeniul social și al mediului
enumerate în anexa XI. dacă lanțul de 
aprovizionare se află integral sau parțial 
în țări terțe, autoritatea contractantă 
poate exclude un operator economic dacă 
are cunoștință de o încălcare a 
dispozițiilor internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI;

(a) dacă are cunoștință de o încălcare
repetată a obligațiilor prevăzute în
legislația Uniunii din domeniul dreptului
social și al muncii sau al dreptului
mediului sau de dispozițiile internaționale
din domeniul dreptului muncii enumerate 
în anexa XI, iar încălcarea a fost stabilită 
cu putere de lucru judecat de către o 
instanță competentă.

Or. de

Justificare

Având în vedere gravele consecințele juridice pe care le are o astfel de decizie, inclusiv în 
legătură cu motivele facultative de excludere, încălcările legislației sociale, a muncii sau a 
mediului ar trebui stabilite cu putere de lucru judecat de către o instanță, pentru a se evita 
incertitudinea juridică și deciziile arbitrare. Cea de-a doua frază nu este clar formulată și ar 
trebui, prin urmare, să fie eliminată, pentru a se elimina incertitudinea juridică.
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Amendamentul 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale 
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI. dacă lanțul de 
aprovizionare se află integral sau parțial în 
țări terțe, autoritatea contractantă poate 
exclude un operator economic dacă are 
cunoștință de o încălcare a dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI;

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii, al protecției 
datelor sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.  dacă 
lanțul de aprovizionare se află integral sau 
parțial în țări terțe, autoritatea contractantă 
poate exclude un operator economic dacă 
are cunoștință de o încălcare a dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI;

Or. en

Amendamentul 1050
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI. dacă lanțul de 
aprovizionare se află integral sau parțial în 
țări terțe, autoritatea contractantă poate 
exclude un operator economic dacă are 
cunoștință de o încălcare a dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI;

(a) dacă are cunoștință de orice încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislațiile 
naționale sau de legislația Uniunii în 
domeniul social, al muncii sau al mediului 
sau a convențiilor colective, precum 
acordurile salariale, sau a dispozițiilor
internaționale din domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.  dacă 
lanțul de aprovizionare se află integral sau 
parțial în țări terțe, autoritatea contractantă 
poate exclude un operator economic dacă 
are cunoștință de o încălcare a dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI;
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Or. de

Amendamentul 1051
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI. dacă lanțul de 
aprovizionare se află integral sau parțial în 
țări terțe, autoritatea contractantă poate 
exclude un operator economic dacă are 
cunoștință de o încălcare a dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI;

(a) dacă are cunoștință de orice încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii
sau de legislațiile, reglementările și alte 
dispoziții naționale obligatorii din
domeniul dreptului social și al muncii sau 
al dreptului mediului sau de dispozițiile 
internaționale din domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.  dacă 
lanțul de aprovizionare se află integral sau 
parțial în țări terțe, autoritatea contractantă 
poate exclude un operator economic dacă 
are cunoștință de o încălcare a dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI;

Or. en

Justificare

Referirea la reglementări din acest articol se limitează la legislația Uniunii din anumite 
domenii de reglementare. Sfera acestei referiri ar trebui extinsă, astfel încât să includă 
legislația națională și sistemele naționale de reglementare a pieței forței de muncă.

Amendamentul 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale 

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii
și de legislațiile naționale din domeniul 
social, al muncii, al protecției datelor sau 
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în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI. dacă lanțul de 
aprovizionare se află integral sau parțial în 
țări terțe, autoritatea contractantă poate 
exclude un operator economic dacă are 
cunoștință de o încălcare a dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI;

al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.  dacă 
lanțul de aprovizionare se află integral sau 
parțial în țări terțe, autoritatea contractantă 
poate exclude un operator economic dacă 
are cunoștință de o încălcare a dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI;

Or. de

Amendamentul 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale 
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI. dacă lanțul de 
aprovizionare se află integral sau parțial 
în țări terțe, autoritatea contractantă 
poate exclude un operator economic dacă 
are cunoștință de o încălcare a 
dispozițiilor internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI;

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale 
în domeniul social și al mediului sau a 
obligațiilor referitoare la condițiile de 
lucru de-a lungul lanțului de 
aprovizionare, astfel cum sunt menționate 
în legislațiile și reglementările naționale 
privind munca din statele în care au loc 
procesele de producție și în convențiile 
internaționale enumerate în anexa XI, în 
funcție de care este mai favorabilă 
lucrătorilor.

Printre aceste obligații figurează:
(a) cele definite de cele opt convenții de 
bază ale OIM (libertatea de asociere și 
negocierea colectivă, munca silită și 
obligatorie, discriminarea în ceea ce 
privește angajarea și ocuparea, munca în 
rândul copiilor);
(b) securitatea și sănătatea la locul de 
muncă;
(c) timpul de lucru;
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(d) salariile și
(e) securitatea socială,
dacă lanțul de aprovizionare se află 
integral sau parțial în țări terțe, 
autoritatea contractantă poate exclude un 
operator economic dacă are cunoștință de 
o încălcare a dispozițiilor internaționale 
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI;

Or. en

Amendamentul 1054
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale 
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI. dacă lanțul de 
aprovizionare se află integral sau parțial în 
țări terțe, autoritatea contractantă poate 
exclude un operator economic dacă are 
cunoștință de o încălcare a dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI;

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii
sau de legislația, reglementările și de alte 
dispoziții obligatorii de la nivel național în 
domeniul egalității de gen, social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI. dacă 
lanțul de aprovizionare se află integral sau 
parțial în țări terțe, autoritatea contractantă 
poate exclude un operator economic dacă 
are cunoștință de o încălcare a dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI;

Or. en

Amendamentul 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) O autoritate contractantă exclude 
orice operator economic de la participarea 
la un contract de achiziție publică dacă 
este îndeplinită una dintre condițiile 
stabilite la alineatele (1), (2), (2a) (nou) și 
la alineatul (3) literele (c) și (d) în 
legătură cu un subcontractant propus de 
către operatorul economic în conformitate 
cu articolul 71.

Or. de

Amendamentul 1056
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă operatorul economic este în 
situație de insolvență sau de lichidare, de 
administrare judiciară, de concordat 
preventiv, de încetare a activității sau în 
orice altă situație similară care rezultă în 
urma unei proceduri de aceeași natură 
prevăzute de legislația și reglementările 
naționale;

(b) dacă operatorul economic este în 
situație de insolvență sau de lichidare, de 
administrare judiciară, de încetare a 
activității sau în orice altă situație similară 
care rezultă în urma unei proceduri de 
aceeași natură prevăzute de legislația și 
reglementările naționale

Or. en

Justificare

Situația obișnuită în care un operator economic a încheiat un concordat preventiv cu 
creditorii săi nu trebuie considerată drept motiv de excludere de la sine.

Amendamentul 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă autoritatea contractantă poate 
demonstra prin orice mijloace că 
operatorul economic se face vinovat de 
alte abateri profesionale grave;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă autoritatea contractantă poate 
demonstra prin orice mijloace că 
operatorul economic se face vinovat de 
alte abateri profesionale grave;

eliminat

Or. de

Justificare

Având în vedere gravele consecințele juridice pe care le are excluderea de la o procedură de 
achiziție publică, inclusiv în legătură cu motivele facultative de excludere, formularea este 
prea vagă. Această afirmație reiese cel mai evident prin prisma faptului că, în proiectul 
Comisiei, abaterile profesionale pot fi demonstrate „prin orice mijloace”. Noțiunea de 
„abateri profesionale grave” nu este definită cu obiectivitate în directivă, deși orice decizie 
de excludere a unui operator economic de la o procedură de achiziție publică ar trebui să se 
întemeieze pe criterii obiective și cuantificabile, iar puterea discreționară a autorității 
contractante ar trebui restrânsă.

Amendamentul 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul în care autoritatea 
contractantă poate demonstra prin orice 
mijloace că operatorul economic se face 
vinovat de abateri profesionale grave, 
altele decât cele indicate la litera (a), de 
exemplu în cazul în care operatorul 
economic a dat dovadă de deficiențe 
semnificative sau persistente la 
îndeplinirea unei cerințe de fond 
prevăzute de un contract sau de contracte 
anterioare cu caracter similar încheiate 
cu aceeași autoritate contractantă.

Or. en

Justificare

Două motive separate de excludere prevăzute la literele (c) și (d) ar putea sugera că situațiile 
menționate la litera (d) nu constituie abateri profesionale grave menționate la litera (c).  
Pentru claritate, se propune alăturarea motivelor de excludere menționate la literele (c) și (d) 
sub forma noii litere (c).

Amendamentul 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă operatorul economic a dat 
dovadă de deficiențe semnificative sau 
persistente la îndeplinirea unei cerințe de 
fond prevăzute de un contract sau de 
contracte anterioare similare încheiate cu 
aceeași autoritate contractantă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1061
Marc Tarabella
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Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă operatorul economic a dat dovadă 
de deficiențe semnificative sau persistente 
la îndeplinirea unei cerințe de fond 
prevăzute de un contract sau de contracte 
anterioare similare încheiate cu aceeași 
autoritate contractantă.

(d) dacă operatorul economic a dat dovadă 
de deficiențe semnificative sau persistente 
la îndeplinirea unei cerințe de fond 
prevăzute de un contract sau de contracte 
anterioare similare încheiate cu aceeași 
autoritate contractantă sau cu altele.

Or. fr


