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Amendamentul 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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, fie în mod 
deliberat, fie din neglijență.

Or. de

Amendamentul 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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 figurează 
într-un registru oficial al încălcărilor, 
astfel cum se prevede la articolul 73a.

Or. en

Amendamentul 1064
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d
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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.

Or. en

Justificare

Eliminarea este necesară pentru a evita repetarea cazurilor de abuz în statele membre și în 
rândul administrațiilor locale care fac parte din sectorul public.

Amendamentul 1065
Cristian Silviu Bușoi

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.

Or. en

Justificare

Există riscul ca un operator economic care nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale asumate 
în raport cu o autoritate contractantă să facă același lucru și cu o altă autoritate 
contractantă. Autoritățile contractante ar trebui să poată evita acest lucru în cazul în care 
dețin informații cu privire la astfel de deficiențe.
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Amendamentul 1066
António Fernando Correia de Campos

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dacă operatorul economic a fost 
implicat în organizarea sau furnizarea de 
studii, consiliere și consultare, astfel cum 
se menționează la articolul 39 
alineatul (1).

Or. pt

Amendamentul 1067
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dacă un conflict de interese nu a 
putut fi remediat în mod efectiv, astfel 
cum se prevede la articolul 21 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1068
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) dacă operatorul economic nu 
furnizează informații adecvate privind 



PE492.860v01-00 6/174 AM\908713RO.doc

RO

proprietatea, inclusiv informații 
referitoare la subcontractanții săi.

Or. en

Amendamentul 1069
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a aplica motivul de excludere 
prevăzut la litera (d) de la primul 
paragraf, autoritățile contractante trebuie 
să prevadă o metodă pentru evaluarea 
executării contractului care să se bazeze 
pe criterii măsurabile și obiective și să fie 
aplicată în mod sistematic, coerent și 
transparent. Orice evaluare a 
performanței se comunică contractantului 
în cauză, căruia i se oferă posibilitatea de 
a o contesta și de a obține protecție 
judiciară.

eliminat

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să asigure o astfel de metodă în cazul în care autoritățile contractante 
mici nu o pot face.

Amendamentul 1070
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a aplica motivul de excludere 
prevăzut la litera (d) de la primul 
paragraf, autoritățile contractante trebuie 
să prevadă o metodă pentru evaluarea 
executării contractului care să se bazeze 
pe criterii măsurabile și obiective și să fie 
aplicată în mod sistematic, coerent și 
transparent. Orice evaluare a 
performanței se comunică contractantului 
în cauză, căruia i se oferă posibilitatea de 
a o contesta și de a obține protecție 
judiciară.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a aplica motivul de excludere 
prevăzut la litera (d) de la primul 
paragraf, autoritățile contractante trebuie 
să prevadă o metodă pentru evaluarea 
executării contractului care să se bazeze 
pe criterii măsurabile și obiective și să fie 
aplicată în mod sistematic, coerent și 
transparent. Orice evaluare a 
performanței se comunică contractantului 
în cauză, căruia i se oferă posibilitatea de 
a o contesta și de a obține protecție 
judiciară.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a aplica motivul de excludere 
prevăzut la litera (d) de la primul paragraf, 
autoritățile contractante trebuie să prevadă 
o metodă pentru evaluarea executării 
contractului care să se bazeze pe criterii 
măsurabile și obiective și să fie aplicată în 
mod sistematic, coerent și transparent.
Orice evaluare a performanței se 
comunică contractantului în cauză, 
căruia i se oferă posibilitatea de a o 
contesta și de a obține protecție judiciară.

Pentru a aplica motivul de excludere 
prevăzut la litera (d) de la primul paragraf, 
autoritățile contractante trebuie să
dovedească faptul că împotriva unui 
operator economic a fost pronunțată o 
hotărâre judecătorească definitivă privind 
execuția deficientă sau că operatorul 
economic a prezentat o declarație de 
recunoaștere a execuției deficiente.

Or. de

Justificare

Condițiile prevăzute la articolul 55 alineatul (3) litera (d) ar putea genera decizii arbitrare și 
litigii care pot fi evitate, dacă formularea dispoziției legale relevante nu ar impune autorității 
contractante obligația de a obține o dovadă care să justifice excluderea. De exemplu, 
autorității contractante i s-ar putea solicita să depună o copie a hotărârii privind execuția 
deficientă pronunțate împotriva contractantului sau o declarație de recunoaștere a execuției 
deficiente prezentată chiar contractantul în cauză. Execuția deficientă ar trebui, de 
asemenea, să fie rezultatul neglijenței.

Amendamentul 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Orice candidat sau ofertant care se 
află în una dintre situațiile menționate la 
alineatele (1), (2) și (3) poate furniza 
autorității contractante dovezi care să-i 

eliminat
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demonstreze fiabilitatea, în ciuda 
existenței motivului de excludere relevant.

Or. en

Justificare

Acordând candidatului sau ofertantului această posibilitate, procedura se poate prelungi și 
complica în mod considerabil, dat fiind faptul că, teoretic, orice decizie a autorității 
contractante referitoare la selectarea candidaților poate fi contestată în acest mod. În plus, o 
astfel de procedură de autocorectare creează o sarcină administrativă suplimentară pentru 
autoritatea contractantă, întrucât se alocă o nouă sarcină de a evalua măsurile luate de 
candidați și ofertanți ținând seama de gravitatea și de circumstanțele particulare ale 
infracțiunii sau ale abaterii.

Amendamentul 1074
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 1076
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, candidatul sau ofertantul 
trebuie să dovedească că a compensat 
eventualele prejudicii cauzate prin 
infracțiune sau prin abatere, că a 
clarificat complet faptele și împrejurările, 
cooperând activ cu autoritățile însărcinate 
cu investigația și că a luat măsuri 

eliminat
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concrete la nivel tehnic, organizațional și 
în materie de personal, adecvate pentru a 
preveni orice noi infracțiuni sau abateri. 
Autoritățile contractante evaluează 
măsurile luate de către candidați și 
ofertanți ținând seama de gravitatea și de 
circumstanțele particulare ale infracțiunii 
sau ale abaterii. Atunci când autoritatea
contractantă consideră că măsurile sunt 
insuficiente, ea trebuie să precizeze 
motivele deciziei sale.

Or. en

Amendamentul 1078
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, candidatul sau ofertantul 
trebuie să dovedească că a compensat 
eventualele prejudicii cauzate prin 
infracțiune sau prin abatere, că a 
clarificat complet faptele și împrejurările, 
cooperând activ cu autoritățile însărcinate 
cu investigația și că a luat măsuri 
concrete la nivel tehnic, organizațional și 
în materie de personal, adecvate pentru a 
preveni orice noi infracțiuni sau abateri. 
Autoritățile contractante evaluează 
măsurile luate de către candidați și 
ofertanți ținând seama de gravitatea și de 
circumstanțele particulare ale infracțiunii 
sau ale abaterii. Atunci când autoritatea 
contractantă consideră că măsurile sunt 
insuficiente, ea trebuie să precizeze 
motivele deciziei sale.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, candidatul sau ofertantul 
trebuie să dovedească că a compensat 
eventualele prejudicii cauzate prin 
infracțiune sau prin abatere, că a clarificat 
complet faptele și împrejurările, cooperând 
activ cu autoritățile însărcinate cu 
investigația și că a luat măsuri concrete la 
nivel tehnic, organizațional și în materie de 
personal, adecvate pentru a preveni orice 
noi infracțiuni sau abateri. Autoritățile 
contractante evaluează măsurile luate de 
către candidați și ofertanți ținând seama de 
gravitatea și de circumstanțele particulare 
ale infracțiunii sau ale abaterii. Atunci când 
autoritatea contractantă consideră că 
măsurile sunt insuficiente, ea trebuie să 
precizeze motivele deciziei sale.

În acest scop, candidatul, ofertantul sau 
subcontractantul trebuie să dovedească că 
a compensat eventualele prejudicii cauzate 
prin infracțiune sau prin abatere, că a 
clarificat complet faptele și împrejurările, 
cooperând activ cu autoritățile însărcinate 
cu investigația și că a luat măsuri concrete 
la nivel tehnic, organizațional și în materie 
de personal, adecvate pentru a preveni 
orice noi infracțiuni sau abateri. 
Autoritățile contractante evaluează 
măsurile luate de către candidați, ofertanți 
sau subcontractanți ținând seama de 
gravitatea și de circumstanțele particulare 
ale infracțiunii sau ale abaterii. Atunci când 
autoritatea contractantă consideră că 
măsurile sunt insuficiente, ea trebuie să 
precizeze motivele deciziei sale.

Or. de

Amendamentul 1080
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ele nu sunt obligate să impună toate 
condițiile enumerate la alineatele (2), (3) și 
(4), dar nu pot stabili alte cerințe decât cele 
enumerate.

Ele nu sunt obligate să impună toate 
condițiile enumerate la alineatele (2), (3) și 
(4), dar nu pot stabili alte cerințe decât cele 
enumerate, cu excepția cazului în care 
există circumstanțe justificate în mod 
corespunzător, legate de riscurile speciale 
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aferente naturii lucrărilor, a serviciilor 
sau a bunurilor.

Or. en

Amendamentul 1081
Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante trebuie să limiteze 
condițiile de participare la cele care sunt 
adecvate pentru a garanta că un candidat 
sau ofertant are capacitatea juridică și 
financiară și competențele tehnice și 
comerciale necesare pentru a executa 
contractul care urmează să fie atribuit. 
Toate cerințele trebuie să aibă legătură cu 
obiectul contractului și să fie strict 
proporționale cu acesta, luând în 
considerare nevoia de a asigura o 
concurență reală.

Autoritățile contractante trebuie să limiteze 
condițiile de participare la cele care sunt 
adecvate pentru a garanta că un candidat 
sau ofertant are capacitatea juridică și 
financiară și competențele tehnice și 
comerciale necesare pentru a executa 
contractul care urmează să fie atribuit. Prin 
urmare, o ofertă nu poate fi în niciun caz 
respinsă numai pe motiv că nu conține o 
referință la contractele anterioare. Acest 
criteriu poate fi folosit ca element 
suplimentar în cadrul evaluării.
Toate cerințele trebuie să aibă legătură cu 
obiectul contractului și să fie strict 
proporționale cu acesta, luând în 
considerare nevoia de a asigura o 
concurență reală.

Or. fr

Amendamentul 1082
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante trebuie să limiteze 
condițiile de participare la cele care sunt 
adecvate pentru a garanta că un candidat 
sau ofertant are capacitatea juridică și 
financiară și competențele tehnice și 
comerciale necesare pentru a executa 
contractul care urmează să fie atribuit.
Toate cerințele trebuie să aibă legătură cu 
obiectul contractului și să fie strict 
proporționale cu acesta, luând în 
considerare nevoia de a asigura o 
concurență reală.

Autoritățile contractante trebuie să limiteze 
condițiile de participare la cele care sunt 
adecvate pentru a garanta că un candidat 
sau ofertant are capacitatea juridică și 
financiară și competențele tehnice și 
comerciale necesare pentru a executa 
contractul care urmează să fie atribuit. Prin 
urmare, o ofertă nu poate fi în niciun caz 
respinsă numai pe motiv că nu conține o 
referință la contractele anterioare. Toate 
cerințele trebuie să aibă legătură cu 
obiectul contractului și să fie strict 
proporționale cu acesta, luând în 
considerare nevoia de a asigura o 
concurență reală.

Or. fr

Amendamentul 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește situația economică 
și financiară, autoritățile contractante pot 
impune operatorilor economici obligația 
de a dispune de o capacitate financiară și 
economică adecvată. În acest scop, ele pot 
impune ca operatorii economici să aibă o 
anumită cifră de afaceri anuală minimă, 
inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă 
în domeniul la care se referă contractul și 
o asigurare adecvată împotriva riscurilor 
profesionale.

(3) Autoritățile contractante nu impun 
condiția ca operatorii economici să aibă o 
anumită cifră de afaceri anuală minimă, cu 
excepția circumstanțelor justificate 
corespunzător, legate de riscurile speciale 
aferente naturii lucrărilor, a serviciilor 
sau a bunurilor. Autoritatea contractantă 
trebuie să indice circumstanțele 
excepționale respective în documentele 
achiziției. În acest caz, cifra de afaceri
anuală minimă nu trebuie să depășească 
de două ori valoarea estimată a 
contractului.

Or. en
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Amendamentul 1084
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește situația economică și 
financiară, autoritățile contractante pot 
impune operatorilor economici obligația de 
a dispune de o capacitate financiară și 
economică adecvată. În acest scop, ele pot 
impune ca operatorii economici să aibă o 
anumită cifră de afaceri anuală minimă, 
inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă 
în domeniul la care se referă contractul și o 
asigurare adecvată împotriva riscurilor 
profesionale.

(3) În ceea ce privește situația economică și 
financiară, autoritățile contractante pot
impune operatorilor economici obligația de 
a dispune de o capacitate financiară și 
economică adecvată. În acest scop, ele pot 
impune ca operatorii economici să aibă o 
anumită cifră de afaceri anuală minimă cel 
puțin în ultimii cinci ani, inclusiv o 
anumită cifră de afaceri minimă în 
domeniul la care se referă contractul și o 
asigurare adecvată împotriva riscurilor 
profesionale.

Or. it

Amendamentul 1085
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește situația economică și 
financiară, autoritățile contractante pot 
impune operatorilor economici obligația de 
a dispune de o capacitate financiară și 
economică adecvată. În acest scop, ele pot 
impune ca operatorii economici să aibă o 
anumită cifră de afaceri anuală minimă, 
inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă 
în domeniul la care se referă contractul și o 
asigurare adecvată împotriva riscurilor 

(3) În ceea ce privește situația economică și 
financiară, autoritățile contractante pot 
impune operatorilor economici obligația de 
a dispune de o capacitate financiară și 
economică adecvată. În acest scop, ele pot 
impune ca operatorii economici să aibă o 
anumită cifră de afaceri anuală minimă în 
ultimii trei ani, inclusiv o anumită cifră de 
afaceri minimă în domeniul la care se 
referă contractul și o asigurare adecvată 
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profesionale. împotriva riscurilor profesionale.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se evite ca autoritățile contractante să impună pe o perioadă prea îndelungată 
cerința privind o cifră de afaceri anuală minimă, care ar putea limita participarea 
operatorilor economici.

Amendamentul 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cifra de afaceri anuală minimă nu 
trebuie să depășească de trei ori valoarea 
estimată a contractului, cu excepția 
circumstanțelor bine justificate legate de 
riscurile speciale aferente naturii 
lucrărilor, a serviciilor sau a bunurilor. 
Autoritatea contractantă trebuie să indice 
circumstanțele excepționale respective în 
documentele achiziției.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cifra de afaceri anuală minimă nu trebuie 
să depășească de trei ori valoarea estimată 
a contractului, cu excepția circumstanțelor 

Cifra de afaceri anuală minimă nu trebuie 
să depășească valoarea estimată a 
contractului, cu excepția circumstanțelor 
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bine justificate legate de riscurile speciale 
aferente naturii lucrărilor, a serviciilor sau 
a bunurilor. Autoritatea contractantă 
trebuie să indice circumstanțele 
excepționale respective în documentele 
achiziției.

bine justificate legate de riscurile speciale 
aferente naturii lucrărilor, a serviciilor sau 
a bunurilor. Autoritatea contractantă 
trebuie să indice circumstanțele 
excepționale respective în documentele 
achiziției.

Or. fr

Amendamentul 1088
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cifra de afaceri anuală minimă nu trebuie 
să depășească de trei ori valoarea estimată 
a contractului, cu excepția circumstanțelor 
bine justificate legate de riscurile speciale 
aferente naturii lucrărilor, a serviciilor sau 
a bunurilor. Autoritatea contractantă 
trebuie să indice circumstanțele 
excepționale respective în documentele 
achiziției.

Cifra de afaceri anuală minimă menționată 
anterior nu trebuie să depășească de trei 
ori valoarea estimată a contractului, cu 
excepția circumstanțelor bine justificate 
legate de riscurile speciale aferente naturii 
lucrărilor, a serviciilor sau a bunurilor. 
Autoritatea contractantă trebuie să indice 
circumstanțele excepționale respective în 
documentele achiziției.

Or. it

Amendamentul 1089
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cifra de afaceri anuală minimă nu trebuie 
să depășească de trei ori valoarea estimată 
a contractului, cu excepția circumstanțelor 
bine justificate legate de riscurile speciale 

Cifra de afaceri anuală minimă nu trebuie 
să depășească de două ori valoarea 
estimată a contractului, cu excepția 
circumstanțelor bine justificate legate de 
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aferente naturii lucrărilor, a serviciilor sau 
a bunurilor. Autoritatea contractantă 
trebuie să indice circumstanțele 
excepționale respective în documentele 
achiziției.

riscurile speciale aferente naturii lucrărilor, 
a serviciilor sau a bunurilor. Autoritatea 
contractantă trebuie să indice 
circumstanțele excepționale respective în 
documentele achiziției.

Or. en

Justificare

Nivelul minim al cifrei de afaceri solicitate nu ar trebui să fie prea ridicat pentru a nu limita 
în mod excesiv numărul de operatori economici care participă la procedura de atribuire.

Amendamentul 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un contract este împărțit în 
loturi, prezentul articol se aplică pentru 
fiecare lot individual. Cu toate acestea, 
autoritatea contractantă poate stabili cifra 
de afaceri anuală minimă cu referire la 
grupuri de loturi, în cazul în care 
ofertantului câștigător îi sunt atribuite 
mai multe loturi care trebuie executate în 
același timp.

Atunci când un contract este împărțit în 
loturi, prezentul articol se aplică pentru 
fiecare lot în parte.

Or. en

Amendamentul 1091
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un contract este împărțit în 
loturi, prezentul articol se aplică pentru 
fiecare lot individual. Cu toate acestea, 
autoritatea contractantă poate stabili cifra 
de afaceri anuală minimă cu referire la 
grupuri de loturi, în cazul în care 
ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai 
multe loturi care trebuie executate în 
același timp.

Atunci când un contract este împărțit în 
loturi, prezentul articol se aplică pentru 
fiecare lot în parte. Cu toate acestea, 
autoritatea contractantă poate stabili cifra 
de afaceri anuală minimă, menționată 
anterior, cu referire la grupuri de loturi, în 
cazul în care ofertantului câștigător îi sunt 
atribuite mai multe loturi care trebuie 
executate în același timp.

Or. it

Amendamentul 1092
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În ceea ce privește capacitatea tehnică 
și profesională, autoritățile contractante pot 
impune ca operatorii economici să posede 
experiența și resursele umane și tehnice 
necesare pentru a executa contractul la un 
standard de calitate corespunzător.

Or. de

Justificare

Nu este clar în ce măsură „conflictele de interese” în sensul din a doua teză ar putea
împiedica execuția contractului. În plus, autoritatea contractantă nu ar trebui să stabilească 
singură ce anume constituie „conflicte de interese”.
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Amendamentul 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) aceștia respectă normele aplicabile 
privind integrarea persoanelor cu 
handicap pe piața forței de muncă în 
fiecare stat membru;

Or. es

Amendamentul 1094
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O autoritate contractantă poate solicita
unui candidat sau ofertant, în orice moment 
în cursul procedurii, să prezinte toate sau o 
parte din documentele necesare, dacă se 
constată că acest lucru este necesar pentru 
a se asigura buna desfășurare a procedurii.

(2) O autoritate contractantă solicită unui 
candidat sau ofertant, în orice moment în 
cursul procedurii, să prezinte toate sau o 
parte dintre documentele necesare, dacă se 
constată că acest lucru este necesar pentru 
a se asigura buna desfășurare a procedurii.

Or. es

Amendamentul 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se poate acorda o prelungire a 
termenului de depunere a declarațiilor și 
a dovezilor solicitate de autoritatea 
contractantă, care nu au fost transmise 
până la termenul de depunere a ofertelor.

Or. de

Justificare

În cadrul procedurilor oficiale ar trebui să existe posibilitatea de a efectua modificări sau 
îmbunătățiri minore ale ofertelor. Prin urmare, autoritățile contractante ar putea solicita 
întreprinderilor să prezinte documentele justificative care lipsesc. În absența unei astfel de 
norme, o autoritate contractantă ar fi în mod automat obligată să excludă chiar și oferta cea 
mai avantajoasă din punct de vedere economic depusă de o întreprindere cunoscută eligibilă, 
pentru că lipsește un singur document justificativ solicitat de entitatea contractantă în 
vederea dovedirii caracterului adecvat al întreprinderii.

Amendamentul 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Candidaților și ofertanților nu li se poate 
solicita să prezinte din nou un certificat 
sau alte documente justificative care au 
fost deja prezentate aceleiași autorități 
contractante în ultimii patru ani, în 
cadrul unei proceduri anterioare, și care 
sunt încă valabile.

eliminat

Or. en

Justificare

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate access of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
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possibility to verify whether a candidate fulfils requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Amendamentul 1097
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Candidaților și ofertanților nu li se poate 
solicita să prezinte din nou un certificat sau 
alte documente justificative care au fost 
deja prezentate aceleiași autorități 
contractante în ultimii patru ani, în cadrul 
unei proceduri anterioare, și care sunt încă 
valabile.

Candidaților și ofertanților nu li se poate 
solicita să prezinte din nou un certificat sau 
alte documente justificative care au fost 
deja prezentate aceleiași autorități 
contractante în ultimii doi ani, în cadrul 
unei proceduri anterioare, și care sunt încă 
valabile. Autoritatea contractantă are 
totuși dreptul de a solicita dovezi mai 
recente în cazul valabilitatea ar fi pusă 
sub semnul întrebării pe durata 
procedurii.

Or. en

Amendamentul 1098
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de cel mult doi ani de la data 
prevăzută la articolul 92 alineatul (1), 
utilizarea e-Certis devine obligatorie și 
autoritățile contractante sunt obligate să 
impună numai tipurile de certificate sau 

(2) În termen de cel mult doi ani de la data 
prevăzută la articolul 92 alineatul (1), 
utilizarea e-Certis devine obligatorie și 
autoritățile contractante sunt obligate să 
impună numai tipurile de certificate sau 
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alte forme de documente justificative care 
sunt disponibile în e-Certis.

alte forme de documente justificative care 
sunt disponibile în e-Certis, mai puțin în 
circumstanțele justificate în mod 
corespunzător, legate de riscurile speciale 
aferente naturii lucrărilor, serviciilor sau 
bunurilor.

Or. en

Amendamentul 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 eliminat
Pașaportul european pentru achiziții 
publice
(1) Autoritățile naționale eliberează, la 
cererea unui operator economic stabilit în 
statul membru în cauză și care 
îndeplinește condițiile necesare, un 
pașaport european pentru achiziții 
publice. Pașaportul european pentru 
achiziții publice trebuie să conțină datele 
prevăzute în anexa XIII și să fie întocmit 
pe baza unui formular standard.
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 89 
pentru a modifica anexa XIII în funcție 
de progresul tehnic sau din motive de 
ordin administrativ. Comisia stabilește 
totodată formularul standard pentru 
pașaportul european pentru achiziții 
publice. Actele de punere în aplicare 
corespunzătoare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 91.
(2) În termen de cel mult doi ani de la 
data prevăzută la articolul 92 alineatul 
(1), pașaportul se eliberează exclusiv în 
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format electronic.
(3) Autoritatea care eliberează pașaportul 
caută să obțină informațiile relevante 
direct de la autoritățile competente, cu 
excepția cazului în care acest lucru este 
interzis de normele naționale privind 
protecția datelor cu caracter personal.
(4) Pașaportul european pentru achiziții 
publice este recunoscut de toate 
autoritățile contractante ca dovadă a 
îndeplinirii condițiilor de participare pe 
care le acoperă și nu poate fi contestat 
fără justificare. O astfel de justificare 
poate fi legată de faptul că pașaportul a 
fost eliberat cu mai mult de șase luni 
înainte.
(5) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, orice informații 
referitoare la autenticitatea și conținutul 
pașaportului european pentru achiziții 
publice. Autoritățile competente din statul 
membru de stabilire comunică 
respectivele informații în conformitate cu 
articolul 88.

Or. en

Justificare

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of
documentation such as European Procurement Passport.

Amendamentul 1100
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de cel mult doi ani de la data 
prevăzută la articolul 92 alineatul (1), 
pașaportul se eliberează exclusiv în format 
electronic.

(2) În termen de cel mult patru ani de la 
data prevăzută la articolul 92 alineatul (1), 
pașaportul se eliberează exclusiv în format 
electronic.

Or. it

Amendamentul 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea care eliberează pașaportul 
caută să obțină informațiile relevante direct 
de la autoritățile competente, cu excepția 
cazului în care acest lucru este interzis de 
normele naționale privind protecția datelor 
cu caracter personal.

(3) Autoritatea care eliberează pașaportul 
caută să obțină informațiile relevante direct 
de la autoritățile competente, cu excepția 
cazului în care acest lucru este interzis de 
normele naționale privind protecția datelor 
cu caracter personal, precum și a cazului 
în care informațiile nu pot fi colectate 
decât de la însuși operatorul economic. În 
aceste cazuri, operatorul economic trebuie 
să transmită informațiile autorității 
pentru a obține pașaportul european 
pentru achiziții publice.

Or. en

Justificare

Un pașaport european pentru achiziții publice va reduce costurile de tranzacționare în cadrul 
procedurilor de achiziții publice, însă ar trebui să conțină mai multe informații decât cele 
care pot fi colectate de autorități. Acestea trebuie să solicite operatorului economic informații 
care nu pot fi colectate din alte surse.
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Amendamentul 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pașaportul pentru achiziții publice 
trebuie să conțină informațiile indicate în 
anexa XIII, precum și o declarație pe 
propria răspundere potrivit căreia 
operatorul economic nu a întreprins și nu 
va întreprinde demersuri:
(a) pentru a influența în mod abuziv 
procesul decizional al autorității 
contractante sau a pentru obține 
informații confidențiale care îi pot conferi 
avantaje necuvenite în procesul de 
achiziție;
(b) pentru a încheia acorduri cu alți 
candidați și ofertanți care vizează 
denaturarea concurenței;
(c) pentru a furniza în mod deliberat 
informații false care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor de 
excludere, selecție sau atribuire.
Pașaportul pentru achiziții trebuie să fie 
semnat de operatorul economic, 
garantându-se prin aceasta valabilitatea 
informațiilor conținute de pașaportul 
pentru achiziții.

Or. en

Amendamentul 1103
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pașaportul european pentru achiziții 
publice este recunoscut de toate autoritățile 
contractante ca dovadă a îndeplinirii 
condițiilor de participare pe care le acoperă 
și nu poate fi contestat fără justificare. O 
astfel de justificare poate fi legată de faptul 
că pașaportul a fost eliberat cu mai mult de 
șase luni înainte.

(4) Pașaportul european pentru achiziții 
publice este recunoscut de toate autoritățile 
contractante ca dovadă a îndeplinirii 
condițiilor de participare pe care le acoperă 
și nu poate fi contestat fără justificare. O 
astfel de justificare poate fi legată de însăși 
natura unui caz individual sau de faptul 
că pașaportul a fost eliberat cu mai mult de 
șase luni înainte. În astfel de cazuri, 
autoritatea contractantă are dreptul să 
solicite certificate mai recente sau diferite.

Or. en

Amendamentul 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pașaportul european pentru achiziții 
publice este recunoscut de toate autoritățile 
contractante ca dovadă a îndeplinirii 
condițiilor de participare pe care le acoperă 
și nu poate fi contestat fără justificare. O 
astfel de justificare poate fi legată de faptul 
că pașaportul a fost eliberat cu mai mult de 
șase luni înainte.

(4) Pașaportul european pentru achiziții 
publice este recunoscut de toate autoritățile 
contractante ca dovadă a îndeplinirii 
condițiilor de participare pe care le acoperă 
și nu poate fi contestat fără justificare. O 
astfel de justificare poate fi legată de faptul 
că pașaportul a fost eliberat cu mai mult de 
un an înainte.

Or. en

Justificare

Pașaportul pentru achiziții publice ar trebui să se elibereze pentru o perioadă de un an. 
Informațiile economice din pașaport vor reflecta conturile anuale ale întreprinderii și vor 
evita repetarea datelor la fiecare șase luni. În ceea ce privește valabilitatea informațiilor 
menționate în pașaport, de exemplu în legătură cu datoria către sectorul public, operatorul 
economic trebuie să furnizeze o declarație pe propria răspundere, în conformitate cu 
articolul 22 litera (c), prin care să indice faptul că nu a întreprins și nu va întreprinde 
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demersuri pentru a furniza în mod deliberat informații înșelătoare.

Amendamentul 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pașaportul european pentru achiziții 
publice este recunoscut de toate autoritățile 
contractante ca dovadă a îndeplinirii 
condițiilor de participare pe care le acoperă 
și nu poate fi contestat fără justificare. O 
astfel de justificare poate fi legată de faptul 
că pașaportul a fost eliberat cu mai mult de 
șase luni înainte.

(4) Pașaportul european pentru achiziții 
publice este recunoscut de toate autoritățile 
contractante ca dovadă a îndeplinirii 
condițiilor de participare pe care le acoperă 
și nu poate fi contestat fără justificare. O 
astfel de justificare poate fi legată de faptul 
că pașaportul a fost eliberat cu mai mult de 
un an înainte.

Or. en

Amendamentul 1106
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Ofertanții pot fi excluși de la 
acordarea pașaportului european pentru 
achiziții publice pe motive legate de 
neplata contribuțiilor sociale sau în cazul 
în care operatorul economic a fost 
condamnat printr-o hotărâre definitivă
pentru orice infracțiune care îi afectează 
conduita profesională sau s-a făcut 
vinovat de abateri profesionale grave.

Or. en
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Amendamentul 1107
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1108
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) O autoritate contractantă solicită 
ofertanților sau candidaților să furnizeze 
dovezi că, la elaborarea ofertei, au ținut 
seama de obligațiile referitoare la 
dispozițiile privind protecția muncii și 
condițiile de muncă în vigoare în locul în 
care urmează să fie realizate lucrările sau 
serviciile.

Or. en

Justificare

Dispoziție identică cu dispoziția de la articolul 27 alineatul (2) din recenta 
Directivă 2004/18/CE privind achizițiile publice generale. Nu există motive pentru a elimina 
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această dispoziție întrucât aduce clarificări utile.

Amendamentul 1109
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 61 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standarde de asigurare a calității și 
standarde de management de mediu

Standarde de asigurare a calității și 
standarde de management în domeniul 
social, al mediului și al bunăstării 
animalelor

Or. en

Amendamentul 1110
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care solicită prezentarea 
unor certificate eliberate de organisme 
independente care să ateste că operatorul 
economic respectă anumite standarde de 
asigurare a calității, inclusiv privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
dizabilități, autoritățile contractante se 
raportează la sistemele de asigurare a 
calității bazate pe seriile de standarde 
europene relevante certificate de organisme 
acreditate. Autoritățile contractante 
recunosc certificatele echivalente eliberate 
de organisme stabilite în alte state membre. 
Totodată, ele acceptă și alte dovezi ale 
unor măsuri echivalente de asigurare a 
calității de la operatorii economici care nu 

(1) În cazul în care solicită prezentarea 
unor certificate eliberate de organisme 
independente care să ateste că operatorul 
economic respectă anumite standarde de 
asigurare a calității, inclusiv privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap, cerințele privind economia 
solidară și socială și comerțul etic, 
autoritățile contractante se raportează la 
sistemele de asigurare a calității bazate pe 
seriile de standarde europene relevante 
certificate de organisme acreditate. 
Autoritățile contractante recunosc 
certificatele echivalente eliberate de 
organisme stabilite în alte state membre. 
Totodată, ele acceptă și alte dovezi ale 
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au acces la astfel de certificate sau care nu 
au nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite.

unor măsuri echivalente de asigurare a 
calității de la operatorii economici care nu 
au acces la astfel de certificate sau care nu 
au nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite.

Or. en

Amendamentul 1111
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care solicită prezentarea 
unor certificate eliberate de organisme 
independente care să ateste că operatorul 
economic respectă anumite standarde de 
asigurare a calității, inclusiv privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
dizabilități, autoritățile contractante se 
raportează la sistemele de asigurare a 
calității bazate pe seriile de standarde 
europene relevante certificate de organisme 
acreditate. Autoritățile contractante 
recunosc certificatele echivalente eliberate 
de organisme stabilite în alte state membre. 
Totodată, ele acceptă și alte dovezi ale 
unor măsuri echivalente de asigurare a 
calității de la operatorii economici care nu 
au acces la astfel de certificate sau care nu 
au nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite.

(1) În cazul în care solicită prezentarea 
unor certificate eliberate de organisme 
independente care să ateste că operatorul 
economic respectă anumite standarde de 
asigurare a calității, inclusiv privind 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap, cerințele privind economia 
solidară și socială și comerțul etic, 
autoritățile contractante se raportează la 
sistemele de asigurare a calității bazate pe 
seriile de standarde europene relevante 
certificate de organisme acreditate sau la 
sistemele organizatorice de asigurare 
verificate instituite de terți și implicând 
părți interesate multipartite. Autoritățile 
contractante recunosc certificatele 
echivalente eliberate de organisme stabilite 
în alte state membre. Totodată, ele acceptă 
și alte dovezi ale unor măsuri echivalente 
de asigurare a calității de la operatorii 
economici care nu au acces la astfel de 
certificate sau care nu au nicio posibilitate 
de a le obține în termenele stabilite.

Or. en
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Justificare

Este pe deplin legitim ca o autoritate contractantă să solicite potențialilor ofertanți informații 
privind modul în care intenționează să îndeplinească obiectivele contractului stabilit. După 
cum a recunoscut deja Comisia în Comunicarea sa intitulată „Contribuind la dezvoltarea 
durabilă: rolul comerțului echitabil și al sistemelor neguvernamentale de asigurare a 
durabilității comerciale”(COM(2009)0215), sistemele organizatorice de asigurare private 
verificate instituite de terți și implicând părți interesate multipartite reprezintă un instrument 
suficient de solid și util pentru autoritățile contractante.

Amendamentul 1112
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când autoritățile contractante 
solicită prezentarea unor certificate 
întocmite de organisme independente care 
să ateste că operatorul economic respectă 
anumite standarde sau sisteme de 
management de mediu, acestea se 
raportează la sistemul de management de 
mediu și audit al Uniunii Europene 
(EMAS) sau la alte sisteme de 
management de mediu recunoscute în 
conformitate cu articolul 45 din 
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
sau la alte standarde de management de 
mediu bazate pe standardele europene sau 
internaționale pertinente emise de 
organisme acreditate. Autoritățile 
contractante recunosc certificatele 
echivalente eliberate de organisme stabilite 
în alte state membre. Totodată, ele acceptă 
și alte dovezi ale unor măsuri echivalente 
de management de mediu de la operatorii 
economici care nu au acces la astfel de 
certificate sau care nu au nicio posibilitate 
de a le obține în termenele stabilite.

(2) Atunci când autoritățile contractante 
solicită prezentarea unor certificate 
întocmite de organisme independente care 
să ateste că operatorul economic respectă 
anumite standarde sau sisteme de 
management de mediu, acestea se 
raportează la sistemul de management de 
mediu și audit al Uniunii Europene 
(EMAS) sau la alte sisteme de 
management de mediu recunoscute în 
conformitate cu articolul 45 din 
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
sau la alte standarde de management de 
mediu bazate pe standardele europene sau 
internaționale pertinente emise de 
organisme acreditate. Autoritățile 
contractante recunosc certificatele 
echivalente eliberate de organisme stabilite 
în alte state membre. Totodată, ele acceptă 
și alte dovezi ale unor măsuri echivalente 
de management de mediu de la operatorii 
economici care nu au acces la astfel de 
certificate sau care nu au nicio posibilitate 
de a le obține în termenele stabilite. Pentru 
a nu aplica un tratament diferențiat 
ofertanților care investesc timp și bani în 
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certificate sau rapoarte de testare, sarcina 
de a asigura echivalența ar trebui să îi 
revină ofertantului care susține această 
echivalență.

Or. en

Amendamentul 1113
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când autoritățile contractante 
solicită prezentarea unor certificate 
întocmite de organisme independente care 
să ateste că operatorul economic respectă 
anumite standarde sau sisteme de 
management de mediu, acestea se 
raportează la sistemul de management de 
mediu și audit al Uniunii Europene 
(EMAS) sau la alte sisteme de 
management de mediu recunoscute în 
conformitate cu articolul 45 din 
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
sau la alte standarde de management de 
mediu bazate pe standardele europene sau 
internaționale pertinente emise de 
organisme acreditate. Autoritățile 
contractante recunosc certificatele 
echivalente eliberate de organisme stabilite 
în alte state membre. Totodată, ele acceptă 
și alte dovezi ale unor măsuri echivalente 
de management de mediu de la operatorii 
economici care nu au acces la astfel de 
certificate sau care nu au nicio posibilitate 
de a le obține în termenele stabilite.

(2) Atunci când autoritățile contractante 
solicită prezentarea unor certificate 
întocmite de organisme independente care 
să ateste că operatorul economic respectă 
anumite standarde sau sisteme de 
management de mediu, acestea se 
raportează la sistemul de management de 
mediu și audit al Uniunii Europene 
(EMAS) sau la alte sisteme de 
management de mediu recunoscute în 
conformitate cu articolul 45 din 
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
sau la alte standarde de management de 
mediu bazate pe standardele europene sau 
internaționale pertinente emise de 
organisme acreditate. Autoritățile 
contractante recunosc certificatele 
echivalente eliberate de organisme stabilite 
în alte state membre. În cazul serviciilor, 
acestea pot fi certificate de etichetă 
ecologică care includ și criterii de 
management de mediu. Totodată, ele 
acceptă și alte dovezi ale unor măsuri 
echivalente de management de mediu de la 
operatorii economici care nu au acces la 
astfel de certificate sau care nu au nicio 
posibilitate de a le obține în termenele 
stabilite.
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Or. en

Amendamentul 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care autoritățile 
contractante solicită prezentarea de 
certificate sau dovezi corespunzătoare 
eliberate de organisme independente 
atestând faptul că operatorul economic 
respectă anumite sisteme de management 
sau standarde privind condițiile de muncă 
de-a lungul lanțului de aprovizionare 
legate de convențiile Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) 
enumerate în anexa XI, autoritățile 
contractante fac referire la participarea la 
inițiative multipartite în cadrul cărora 
sunt reprezentate întreprinderile, 
sindicatele și/sau organizațiile 
neguvernamentale relevante. Inițiativele 
multipartite trebuie să aibă un sistem de 
verificare independentă a membrilor 
pentru a asigura respectarea dispozițiilor 
anexei XI.

Or. en

Amendamentul 1115
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1116
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1117
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 2



PE492.860v01-00 36/174 AM\908713RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul contractelor de lucrări, al 
contractelor de servicii și al lucrărilor de 
amplasare și de instalare din cadrul unui 
contract de furnizare de bunuri, entitățile 
contractante pot impune ca anumite 
sarcini critice să fie efectuate direct de 
către ofertantul însuși sau, în cazul unei 
oferte depuse de un grup de operatori 
economici prevăzut la articolul 6, de un 
participant din cadrul grupului.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 63 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ele informează Comisia și celelalte state 
membre cu privire la adresa organismului 
de certificare sau a organismului 
responsabil de listele oficiale la care 
trebuie trimise cererile.

La cerere, ele informează Comisia și 
celelalte state membre cu privire la adresa 
organismului de certificare sau a 
organismului responsabil de lista oficială.

Or. en

Amendamentul 1119
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 63 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre publică online și 
actualizează periodic lista operatorilor 
economici excluși de la participarea 
pentru un contract de achiziții publice pe 
motivele menționate la articolul 55 
alineatele (1), (2) și (3).

Or. en

Amendamentul 1120
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 63 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Autoritatea contractantă poate 
efectua selecția calitativă pe baza unui 
sistem de marcare și clasificare a 
candidaților, care poate fi folosit pentru 
clasarea finală a ofertanților.

Or. fr

Amendamentul 1121
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În procedurile restrânse, procedurile 
competitive cu negociere, procedurile de 
dialog competitiv și parteneriatele pentru 
inovare, autoritățile contractante pot limita 
numărul de candidați care îndeplinesc 

(1) În procedurile restrânse si procedurile 
competitive cu negociere, autoritățile 
contractante pot limita numărul de 
candidați care îndeplinesc criteriile de 
selecție pe care îi vor invita să prezinte 
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criteriile de selecție pe care îi vor invita să 
prezinte oferte sau să participe la dialog, cu 
condiția să fie disponibil un număr 
suficient de candidați calificați.

oferte sau să participe la dialog, cu condiția 
să fie disponibil un număr suficient de 
candidați calificați.

Or. fr

Amendamentul 1122
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În procedura restrânsă, numărul minim 
de candidați este cinci. În procedura 
competitivă cu negociere, în dialogul 
competitiv și în parteneriatele pentru 
inovare, numărul minim de candidați este 
trei. În orice caz, numărul de candidați 
invitați trebuie să fie suficient pentru a 
asigura o concurență reală.

(1) În procedura restrânsă, numărul minim 
de candidați este cinci. În procedura 
competitivă cu negociere, numărul minim 
de candidați este trei. În orice caz, numărul 
de candidați invitați trebuie să fie suficient 
pentru a asigura o concurență reală.

Or. fr

Amendamentul 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

achiziții publice este oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere 
economic.

Or. fr

Amendamentul 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere actelor cu putere 
de lege și actelor administrative de drept 
intern privind remunerarea anumitor 
servicii, autoritățile contractante atribuie 
contractele de achiziții publice ofertei celei 
mai avantajoase din punct de vedere 
economic.

Or. de

Justificare

Criteriul „ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic” este criteriul global 
care cuprinde aspectele calitative, ecologice și sociale, prețurile și costurile.

Amendamentul 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere actelor cu putere 
de lege și actelor administrative de drept 
intern privind remunerarea anumitor 
servicii, criteriul pe baza căruia autoritățile 

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

contractante atribuie contractele de 
achiziții publice este oferta cea mai 
avantajoasă și mai sustenabilă din punct 
de vedere economic.

Or. de

Amendamentul 1126
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fără a aduce atingere actelor cu putere 
de lege și actelor administrative de drept 
intern privind remunerarea anumitor 
servicii, criteriul pe baza căruia autoritățile 
contractante atribuie contractele de 
achiziții publice este oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere 
economic. În cazul în care contractul de 
achiziție publică vizează furnizarea de 
bunuri, de bunuri standardizate în mod 
special, autoritățile contractante pot 
atribui contractul pe baza criteriului 
costului celui mai scăzut.

Or. fr

Amendamentul 1127
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere actelor cu putere 
de lege și actelor administrative de drept 

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

intern privind remunerarea anumitor 
servicii, autoritățile contractante atribuie 
contractele de achiziții publice pe baza mai 
multor criterii folosite pentru a stabili
oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic.

Or. fr

Amendamentul 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată

Or. fr

Amendamentul 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată

Or. de

Justificare

Amendament de continuare la amendamentul adus de același autor articolului 66 
alineatul (1). Criteriul „ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic” este 



PE492.860v01-00 42/174 AM\908713RO.doc

RO

criteriul global care cuprinde aspectele calitative, ecologice și sociale, prețurile și costurile.

Amendamentul 1130
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată

Or. fr

Amendamentul 1131
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată

Or. fr

Amendamentul 1132
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oferta cea mai avantajoasă din punct de (a) oferta cea mai avantajoasă din punct de 
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vedere economic; vedere economic, social și ecologic;

Or. en

Amendamentul 1133
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic, social și ecologic;

Or. en

Amendamentul 1134
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. eliminată

Or. en

Amendamentul 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. eliminată

Or. fr

Amendamentul 1136
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. eliminată

Or. de

Amendamentul 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. eliminată

Or. de

Justificare

Amendament de continuare la amendamentul adus de același autor articolului 66 
alineatul (1). Criteriul „ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic” este 
criteriul global care cuprinde aspectele calitative, ecologice și sociale, prețurile și costurile.
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Amendamentul 1138
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. eliminată

Or. fr

Amendamentul 1139
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. eliminată

Or. de

Amendamentul 1140
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. eliminată

Or. fr
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Amendamentul 1141
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. eliminată

Or. nl

Amendamentul 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. (b) prețul cel mai mic.

Or. en

Amendamentul 1143
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. (b) prețul cel mai mic, numai în cazul în 
care nu există alte criterii de atribuire din 
punct de vedere obiectiv, în special pentru 
produsele standardizate, care nu diferă în 
mod semnificativ la nivelul componenței 
sau al caracteristicilor.

Or. en
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Justificare

Deși oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ar trebui să fie criteriul 
decisiv de atribuire în majoritatea cazurilor, criteriul prețului celui mai mic ar trebui să fie 
menținut în cazul produselor standardizate.

Amendamentul 1144
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. (b) prețul cel mai mic.

Or. da

Amendamentul 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile pot fi evaluate, la alegerea 
autorității contractante, numai pe baza 
prețului sau aplicând o abordare bazată 
pe eficacitatea costurilor, de exemplu o 
abordare pe baza costului ciclului de 
viață, în condițiile stabilite la articolul 67.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile pot fi evaluate, la alegerea 
autorității contractante, numai pe baza 
prețului sau aplicând o abordare bazată 
pe eficacitatea costurilor, de exemplu o 
abordare pe baza costului ciclului de 
viață, în condițiile stabilite la articolul 67.

eliminat

Or. de

Justificare

Amendament de continuare la amendamentul adus de același autor articolului 66 
alineatul (1). Criteriul „ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic” este 
criteriul global care cuprinde aspectele calitative, ecologice și sociale, prețurile și costurile.

Amendamentul 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile pot fi evaluate, la alegerea 
autorității contractante, numai pe baza 
prețului sau aplicând o abordare bazată 
pe eficacitatea costurilor, de exemplu o 
abordare pe baza costului ciclului de 
viață, în condițiile stabilite la articolul 67.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1148
Jürgen Creutzmann
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Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile pot fi evaluate, la alegerea 
autorității contractante, numai pe baza 
prețului sau aplicând o abordare bazată 
pe eficacitatea costurilor, de exemplu o 
abordare pe baza costului ciclului de 
viață, în condițiile stabilite la articolul 67.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1149
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile pot fi evaluate, la alegerea 
autorității contractante, numai pe baza 
prețului sau aplicând o abordare bazată pe 
eficacitatea costurilor, de exemplu o 
abordare pe baza costului ciclului de viață, 
în condițiile stabilite la articolul 67.

Costurile pot fi evaluate, la alegerea 
autorității contractante, aplicând o abordare 
bazată pe eficacitatea costurilor, de 
exemplu o abordare pe baza costului 
ciclului de viață, în condițiile stabilite la 
articolul 67.

Or. en

Amendamentul 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile pot fi evaluate, la alegerea 
autorității contractante, numai pe baza 

Costurile sunt evaluate aplicând o abordare 
bazată pe eficacitatea costurilor, de 
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prețului sau aplicând o abordare bazată pe 
eficacitatea costurilor, de exemplu o 
abordare pe baza costului ciclului de viață, 
în condițiile stabilite la articolul 67.

exemplu o abordare pe baza costului 
ciclului de viață, în condițiile stabilite la 
articolul 67.

Or. de

Amendamentul 1151
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. da

Amendamentul 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic menționată la alineatul 
(1) litera (a) din perspectiva autorității 

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

contractante trebuie identificată pe baza 
unor criterii legate de obiectul contractului 
de achiziție publică în cauză. Aceste criterii 
pot să includă, în plus față de preț sau cost, 
alte criterii legate de obiectul contractului 
de achiziție publică în cauză.

Costurile se evaluează aplicând o 
abordare cost-eficiență, de exemplu o 
abordare pe baza costului ciclului de 
viață, în condițiile stabilite la articolul 67.
Prețul reprezintă criteriul decisiv de 
atribuire în cazul serviciilor și produselor 
foarte standardizate.
Alte criterii pot include:

Or. fr

Amendamentul 1153
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en



PE492.860v01-00 52/174 AM\908713RO.doc

RO

Amendamentul 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic din perspectiva autorității 
contractante trebuie identificată pe baza 
unor criterii legate de obiectul contractului 
de achiziție publică în cauză. Aceste criterii 
trebuie să includă prețul sau costurile, 
precum și alte criterii calitative, ecologice 
și sociale legate de obiectul contractului de 
achiziție publică în cauză, cum ar fi:

Or. de

Justificare

Amendament de continuare la amendamentul adus de același autor articolului 66 
alineatul (1). Criteriul „ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic” este 
criteriul global care cuprinde aspectele calitative, ecologice și sociale, prețurile și costurile.

Amendamentul 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic menționată la 
alineatul (1) litera (a) din perspectiva 
autorității contractante trebuie identificată 
pe baza unor criterii legate de obiectul 
contractului de achiziție publică în cauză 
și, ori de câte ori este posibil, pe baza 
monetizării ciclului de viață, definit la 
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(b), alte criterii legate de obiectul 
contractului de achiziție publică în cauză, 
cum ar fi:

articolul 2 punctul (22). Aceste criterii pot
să includă, în plus față de prețul sau 
costurile menționate la alineatul (1) 
litera (b), alte criterii legate de obiectul 
contractului de achiziție publică în cauză, 
cum ar fi:

Or. en

Amendamentul 1156
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic menționată la alineatul 

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

alineatul (1) litera (a) din perspectiva 
autorității contractante trebuie identificată 
pe baza unor criterii legate de obiectul 
contractului de achiziție publică în cauză. 
Aceste criterii trebuie să includă, în plus 
față de preț, alte criterii legate de obiectul 
contractului de achiziție publică în cauză, 
cum ar fi:

Or. en

Amendamentul 1158
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic menționată la 
alineatul (1) din perspectiva autorității 
contractante trebuie identificată pe baza 
unor criterii legate de obiectul contractului 
de achiziție publică în cauză. Aceste criterii 
trebuie să includă, în plus față de preț sau 
cost, alte criterii legate de obiectul 
contractului de achiziție publică în cauză.

Costurile se evaluează aplicând o 
abordare cost-eficiență, de exemplu o 
abordare pe baza costului ciclului de 
viață, în condițiile stabilite la articolul 67. 
Prețul reprezintă criteriul decisiv de 
atribuire în cazul serviciilor și produselor 
foarte standardizate. Alte criterii pot 
include:

Or. fr

Amendamentul 1160
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1161
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. nl

Amendamentul 1162
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

față de preț, alte criterii legate de obiectul 
contractului de achiziție publică în cauză, 
cum ar fi:

Or. en

Amendamentul 1163
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) condiții de muncă decente, sănătate și 
siguranță la locul de muncă, respect 
pentru negocierea colectivă;

Or. it

Amendamentul 1164
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice,
sociale și inovatoare;

Or. en
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Amendamentul 1165
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracterul inovator și 
caracteristicile ecologice, inclusiv 
rentabilitatea achizițiilor la distanță mică, 
după caz;

Or. en

Amendamentul 1166
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și
caracterul inovator;

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice,
caracterul inovator și ciclurile scurte;

Or. de

Justificare

Introducerea acestui criteriu suplimentar permite autorităților contractante să țină seama de 
valoarea adăugată specifică oferită de anumite produse și servicii. Această valoare adăugată 
reflectă faptul că ciclurile scurte înseamnă că bunurile și serviciile pot fi, în general, obținute 
mai repede de autoritățile contractante și că nevoile în schimbare ale acestora pot fi 
satisfăcute într-un mod mai rapid și mai flexibil. Totodată, impactul asupra mediului poate fi 
îmbunătățit pe termen lung (rute de transport și perioade de depozitare mai scurte, nivel mai 
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scăzut de emisii).

Amendamentul 1167
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;

(a) performanța, inclusiv niveluri de 
performanță în materie de mediu și de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
performanță în ceea ce privește impactul 
social;

Or. en

Amendamentul 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;

(a) costul ciclului de viață și calitatea, 
inclusiv caracteristicile tehnice, estetice și 
funcționale, accesibilitatea, proiectarea 
pentru toți utilizatorii, caracteristicile 
ecologice și caracterul inovator;

Or. en

Amendamentul 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
aspectele inovatoare, serviciile post-
vânzare și asistența tehnică, condițiile de 
livrare (data livrării, procesul de livrare și 
termenul de livrare sau de execuție);

Or. en

Justificare

Lista criteriilor – altele decât prețul sau costurile – care pot fi luate în considerare nu este 
exhaustivă, însă este deschisă și acest lucru ar trebui să reiasă clar din formularea 
articolului.

Amendamentul 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
sociale și caracterul inovator;

Or. en

Amendamentul 1171
Toine Manders
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Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii și caracteristicile ecologice;

Or. nl

Amendamentul 1172
Ian Hudghton

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator și, unde se justifică din 
motive de politică publică, pentru a 
promova o creștere economică 
sustenabilă, impactul socioeconomic;

Or. en

Justificare

Acolo unde se justifică din motive legate de politica publică pentru a promova creșterea 
economică sustenabilă, autoritățile contractante ar trebui să poată include criterii legate de 
impactul socioeconomic, vizând identificarea ofertelor care propun cel mai bun raport 
calitate-preț pentru satisfacerea cerinței. Pe lângă dispozițiile existente în propunerea 
legislativă, acest amendament nu ar permite un avantaj direct ofertanților locali și nici nu ar 
crea discriminare în raport cu ceilalți.
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Amendamentul 1173
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și
caracterul inovator;

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice,
caracterul inovator și, unde se justifică din 
motive de politică publică, pentru a 
promova o creștere economică 
sustenabilă, impactul socioeconomic;

Or. en

Amendamentul 1174
Louis Grech

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator, sprijinul pentru 
formare la nivel local, lanțul local de 
sprijin, coeziunea socială și considerațiile 
privind comerțul echitabil, precum și 
angajamentul de a recruta grupuri-țintă, 
cum ar fi șomeri pe termen lung, tineri și 
persoane cu handicap, pentru a executa 
contractul.

Or. en



AM\908713RO.doc 63/174 PE492.860v01-00

RO

Amendamentul 1175
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) criteriile referitoare la procesul 
ciclului de viață;

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este de a extinde posibilitățile aflate la dispoziția autorităților 
contractante pentru a include în criteriile de atribuire aspecte sociale și de mediu.

Amendamentul 1176
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) costurile pe durata ciclului de viață 
în conformitate cu articolul 67;

Or. en

Justificare

Costurile pe durata ciclului de viață ar trebui să fie una dintre opțiuni pentru a stabili oferta 
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, mai degrabă decât o alternativă la 
aceasta.

Amendamentul 1177
Toine Manders
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Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) caracteristicile inovatoare, inclusiv 
cele mai bune tehnici disponibile;

Or. nl

Amendamentul 1178
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este de a extinde posibilitățile aflate la dispoziția autorităților 
contractante pentru a include în criteriile de atribuire aspecte sociale și de mediu.

Amendamentul 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 

eliminată
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proiectarea de lucrări, pot fi luate în 
considerare organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, cu consecința 
că, după atribuirea contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu 
aprobarea autorității contractante, care 
trebuie să verifice dacă înlocuirile asigură 
o organizare și o calitate echivalente;

Or. de

Justificare

Norma care prevede că, în urma atribuirii contractului, personalul care lucrează pentru 
contractant poate fi înlocuit numai cu acordul autorității contractante, precum și că aceasta 
din urmă trebuie să verifice ca înlocuirile să asigure o organizare și o calitate echivalente ar 
genera o sarcină administrativă excesivă și ar putea da naștere unor probleme legate de 
dreptul muncii, în special pentru IMM-uri. În plus, această normă ar contraveni principiului 
separării criteriilor de eligibilitate și de atribuire.

Amendamentul 1180
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, pot fi luate în 
considerare organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, cu consecința 
că, după atribuirea contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu aprobarea 
autorității contractante, care trebuie să 
verifice dacă înlocuirile asigură o 
organizare și o calitate echivalente;

(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică lucrări 
și, în special, proiectarea de lucrări, pot fi 
luate în considerare organizarea, calificarea 
și experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, cu consecința 
că, după atribuirea contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu aprobarea 
autorității contractante, care trebuie să 
verifice dacă înlocuirile asigură o 
organizare și o calitate echivalente;

Or. en
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Justificare

Acest lucru ar trebui să depindă de autoritatea contractantă. De exemplu, pentru restaurarea 
clădirilor vechi, aceste criterii sunt la fel de importante ca în cazul proiectării de lucrări.

Amendamentul 1181
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, pot fi luate în 
considerare organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, cu consecința 
că, după atribuirea contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu 
aprobarea autorității contractante, care 
trebuie să verifice dacă înlocuirile asigură 
o organizare și o calitate echivalente;

(b) caracteristicile ciclului de viață;

(ba) organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
contractul în cauză;

(bb) siguranța sau dimensiunile, inclusiv 
procedurile pentru asigurarea calității, 
terminologia, simbolurile, testările și 
metodele de testare, ambalarea, marcarea 
și etichetarea, instrucțiunile de utilizare;
(bc) 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 impune, 
prin reglementare generală sau specifică, 
în ceea ce privește lucrările finalizate și 
materialele sau elementele componente 
ale lucrărilor în cauză.
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Or. en

Amendamentul 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, pot fi luate în 
considerare organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, cu consecința 
că, după atribuirea contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu aprobarea 
autorității contractante, care trebuie să 
verifice dacă înlocuirile asigură o 
organizare și o calitate echivalente;

(b) ori de câte ori calitatea personalului 
are o importanță crucială pentru execuția 
contractului, pot fi luate în considerare
organizarea, calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
contractul în cauză, cu consecința că, după 
atribuirea contractului, aceste persoane pot 
fi înlocuite doar cu aprobarea autorității 
contractante;

Or. en

Justificare

Criteriul calificării și experienței personalului ar trebui luat în considerare numai în ceea ce 
privește serviciile de natură intelectuală, de exemplu, în care calificarea și experiența unei 
anumite persoane sunt foarte importante pentru prestarea unui serviciu de calitate 
superioară. Cu toate acestea, dacă este prevăzut pentru toate tipurile de servicii, ar trebui, 
cel puțin, să se clarifice faptul că acest criteriu poate fi aplicat în cazul în care calificarea și 
experiența personalului au importanță crucială pentru prestarea unui anumit serviciu la un 
nivel ridicat de calitate.

Amendamentul 1183
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, pot fi luate în 
considerare organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, cu consecința 
că, după atribuirea contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu aprobarea 
autorității contractante, care trebuie să 
verifice dacă înlocuirile asigură o 
organizare și o calitate echivalente;

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

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să extindă posibilitățile aflate la dispoziția autorităților 
contractante pentru a lua în considerare subcontractarea.

Amendamentul 1184
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, pot fi luate în 
considerare organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, cu consecința 
că, după atribuirea contractului, aceste 
persoane pot fi înlocuite doar cu aprobarea 
autorității contractante, care trebuie să 

(b) pentru contractele de achiziții de 
servicii și contractele care implică 
proiectarea de lucrări, pot fi luate în 
considerare calificarea și experiența 
personalului desemnat să execute 
contractul în cauză, cu consecința că, după 
atribuirea contractului, aceste persoane pot 
fi înlocuite doar cu aprobarea autorității 
contractante, care trebuie să verifice dacă 
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verifice dacă înlocuirile asigură o 
organizare și o calitate echivalente;

înlocuirile asigură o calificare și o 
experiență echivalente;

Or. en

Amendamentul 1185
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) criteriile referitoare la procesele de 
producție sustenabile din punct de vedere 
social, care pot include și angajarea de 
persoane dezavantajate sau membri ai 
unor grupuri vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 1186
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată
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Or. de

Justificare

În contextul procedurilor de atribuire de contracte, criteriile care nu vizează achizițiile 
publice ar trebui să fie folosite numai dacă sunt strâns legate de obiectul contractului. 
Cerința privind luarea în considerare a proceselor de producție atunci când se stabilește 
oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este în conflict cu acest principiu.

Amendamentul 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată

Or. en

Amendamentul 1188
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procesul specific de producție sau 
furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 

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

Or. en

Amendamentul 1189
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) procesul specific de producție sau
furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau din oricare altă 
etapă a ciclului de viață menționată la 
articolul 2 punctul (22), specificate în 
conformitate cu alineatul (4).

Or. en

Justificare

Formulare foarte complexă – redundantă.

Amendamentul 1190
Marc Tarabella
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Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera d – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste criterii pot include criterii privind 
resursele umane care participă direct în 
procesul de producție, cum ar fi condițiile 
decente, incluzând salarizarea, protecția 
socială, protecția sănătății și a siguranței, 
egalitatea de șanse și de gen pentru 
personalul implicat în producție, 
angajarea de persoane cu handicap sau 
de membri ai unor grupuri vulnerabile, 
precum și oportunitățile de formare 
pentru lucrătorii implicați în procesul de 
producție.

Or. en

Amendamentul 1191
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) autoritatea contractantă poate să 
includă și elementul prețului necesar în 
cadrul criteriului ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere 
economic, prin stabilirea unui preț sau a 
unui cost fix pe baza căruia operatorii 
economici să concureze numai în funcție 
de criterii privind calitatea.

Or. en

Amendamentul 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) criterii sociale precum respectarea 
dreptului la condiții de muncă decente, 
norme în materie de sănătate și de 
siguranță, negocierea colectivă, egalitatea 
de gen (de exemplu, remunerarea egală, 
concilierea vieții profesionale cu viața 
privată), incluziunea socială, inclusiv 
oportunități de angajare pentru lucrătorii 
cu handicap, lucrătorii dezavantajați sau 
vulnerabili (cum ar fi persoanele aflate în 
șomaj pe termen lung, romii, migranții 
sau lucrătorii mai tineri sau mai în 
vârstă), accesul la formare profesională la 
locul de muncă, implicarea și consultarea 
utilizatorilor, accesibilitatea financiară, 
drepturile omului și comerțul etic.

Or. de

Amendamentul 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) caracteristicile care țin de condițiile 
de muncă ce vizează protejarea sănătății 
lucrătorilor sau sprijină incluziunea 
socială a persoanelor cu handicap sau 
dezavantajate în rândul persoanelor 
implicate în execuția contractului.

Or. es
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Amendamentul 1194
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) criteriile sociale, cum ar fi, egalitatea 
de gen, incluziunea socială, inclusiv 
locurile de muncă pentru lucrătorii cu 
handicap, dezavantajați sau vulnerabili, 
accesul la formare profesională la locul 
de muncă, consultarea și participarea 
utilizatorilor, accesibilitatea economică.

Or. it

Amendamentul 1195
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) criteriile sociale.

Or. da

Amendamentul 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 1198
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 1199
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Criteriile de atribuire nu trebuie să 
confere autorității contractante o libertate 
de alegere nelimitată. Ele trebuie să 
asigure posibilitatea unei concurențe 
efective și să fie însoțite de cerințe care să 
permită verificarea efectivă a 
informațiilor furnizate de ofertanți. 
Autoritățile contractante trebuie să 
verifice efectiv, pe baza informațiilor și a 
dovezilor furnizate de ofertanți, dacă 
ofertele îndeplinesc criteriile de atribuire.

eliminat

Or. de
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Justificare

Articolul 66 alineatul (4) nu este clar formulat și nu adaugă nimic la propunere din punct de 
vedere juridic. Nu este clar care sunt domeniile pe care Comisia încearcă să le reglementeze 
prin cele două propoziții în cauză, dat fiind că obiectul acestora este deja acoperit pe deplin 
de interdicția generală de a evita normele și principiul transparenței. Prin urmare, ar trebui 
eliminat din motive legate de simplificare și de sporire a certitudinii juridice.

Amendamentul 1201
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Criteriile de atribuire nu trebuie să 
confere autorității contractante o libertate 
de alegere nelimitată. Ele trebuie să 
asigure posibilitatea unei concurențe 
efective și să fie însoțite de cerințe care să 
permită verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți. Autoritățile 
contractante trebuie să verifice efectiv, pe 
baza informațiilor și a dovezilor furnizate 
de ofertanți, dacă ofertele îndeplinesc 
criteriile de atribuire.

(4) Criteriile de atribuire trebuie să fie 
însoțite de cerințe care să permită 
verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți.

Or. en

Amendamentul 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Criteriile de atribuire nu trebuie să
confere autorității contractante o libertate 
de alegere nelimitată. Ele trebuie să 

(4) Criteriile de atribuire trebuie să fie 
strâns legate de obiectul contractului 
[inclusiv de caracteristicile invizibile ale 
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asigure posibilitatea unei concurențe 
efective și să fie însoțite de cerințe care să 
permită verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți. Autoritățile 
contractante trebuie să verifice efectiv, pe 
baza informațiilor și a dovezilor furnizate 
de ofertanți, dacă ofertele îndeplinesc 
criteriile de atribuire.

produselor sau serviciilor, precum 
caracteristicile ciclului de viață, astfel 
cum se menționează la punctul (22a 
nou)]. Ele trebuie să asigure posibilitatea 
unei concurențe efective și loiale și să fie 
însoțite de cerințe care să permită 
verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți. Autoritățile 
contractante trebuie să verifice efectiv, pe 
baza informațiilor și a dovezilor furnizate 
de ofertanți, dacă ofertele îndeplinesc 
criteriile de atribuire.

Or. de

Amendamentul 1203
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Criteriile de atribuire nu trebuie să 
confere autorității contractante o libertate 
de alegere nelimitată. Ele trebuie să 
asigure posibilitatea unei concurențe 
efective și să fie însoțite de cerințe care să 
permită verificarea efectivă a 
informațiilor furnizate de ofertanți. 
Autoritățile contractante trebuie să 
verifice efectiv, pe baza informațiilor și a 
dovezilor furnizate de ofertanți, dacă 
ofertele îndeplinesc criteriile de atribuire.

(4) Criteriile de atribuire nu trebuie să 
confere autorității contractante o libertate 
de alegere nelimitată. Criteriile de 
atribuire utilizate pentru identificarea 
ofertei care reprezintă cel mai bun raport 
calitate-preț trebuie:

(a) să aibă legătură cu obiectul 
contractului;
(b) să asigure posibilitatea unei 
concurențe efective; și
(c) să fie însoțite de cerințe care să 
permită verificarea efectivă a 
informațiilor furnizate de ofertanți.
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Or. en

Amendamentul 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atribuirea contractelor pentru 
servicii intelectuale trebuie să se bazeze, 
în mod normal, pe criteriul prevăzut la 
alineatul (1) litera (a). Criteriul costului 
celui mai scăzut poate fi folosit numai în 
cazuri justificate în mod corespunzător de 
servicii repetitive necomplicate, care nu 
necesită un set multidisciplinar de 
competențe.

Or. it

Amendamentul 1205
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 1206
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1207
Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (a), autoritatea contractantă 
precizează în anunțul de participare, în 
invitația pentru confirmarea interesului, în 
documentele achiziției sau, în cazul 
dialogului competitiv, în documentul 
descriptiv, ponderea relativă pe care o 
acordă fiecărui criteriu folosit pentru 
identificarea ofertei care reprezintă cel 
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economic. mai bun raport calitate-preț.

Or. en

Amendamentul 1208
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Calcularea costurilor pe ciclu de viață 
trebuie să acopere, în măsura în care sunt 
pertinente, toate costurile următoare pe 
parcursul ciclului de viață al unui produs, 
al unui serviciu sau al unei lucrări, în 
sensul articolului 2 punctul (22):

(1) Calcularea costurilor pe ciclu de viață 
trebuie să acopere parțial sau integral, în 
măsura în care sunt pertinente, costurile 
următoare suportate de autoritatea 
contractantă sau alți utilizatori pe 
parcursul ciclului de viață al unui produs, 
al unui serviciu sau al unei lucrări, în 
sensul articolului 2 punctul (22):

Or. en

Justificare

Calcularea costurilor pe ciclu de viață ar trebui să înceapă la momentul achiziției și să se 
limiteze la costurile interne. Costurile externe sunt dificil de cuantificat și, în același timp, 
calcularea costurilor pe ciclu de viață nu ar trebui să conducă la noi bariere în calea liberei 
circulații a bunurilor și serviciilor în cadrul pieței interne. Costurile externe nu ar trebui, 
așadar, să fie incluse în calcularea costurilor pe ciclu de viață.

Amendamentul 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costurile interne, inclusiv costurile 
legate de obținere (cum sunt costurile de 

(a) costurile interne, inclusiv costurile 
legate de obținere, costurile de utilizare 
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producție), de utilizare (cum sunt 
consumul de energie și costurile de 
întreținere) și de sfârșitul ciclului de viață 
(cum sunt costurile de colectare și 
reciclare) și

(cum sunt consumul de energie și
utilizarea altor resurse), costurile de 
întreținere și de sfârșitul ciclului de viață 
(cum sunt costurile de colectare și 
reciclare) și

Or. en

Justificare

Trebuie remarcat faptul că ar fi necesar să se acorde o atenție specială calculării costurilor 
pe ciclu de viață. Acest criteriu nu ar trebui să constituie o povară pentru IMM-uri, care ar 
putea avea de suportat costuri și sarcini administrative în relație cu indicarea costurilor 
ciclului de viață al unui produs. Practic, criteriul ar putea genera și complicații, întrucât sunt 
permise metodologii diferite pentru stabilirea costului.

Amendamentul 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costurile interne, inclusiv costurile
legate de obținere (cum sunt costurile de 
producție), de utilizare (cum sunt 
consumul de energie și costurile de
întreținere) și de sfârșitul ciclului de viață
(cum sunt costurile de colectare și 
reciclare) și

(a) costurile interne legate de utilizare, 
precum costurile implicate de întreținere 
și de eficiența utilizării resurselor
(inclusiv eficiența energetică), costurile de
colectare și de reciclare de la sfârșitul 
ciclului de viață, precum și costurile 
implicate de impactul social atunci când 
acestea se leagă de execuția contractului. 
Costurile interne includ, de asemenea, 
considerații legate de proiectarea 
eficientă, costurile de planificare și de 
procesare, cum ar fi utilizarea mijloacelor 
electronice.

Or. en

Amendamentul 1211
Riikka Manner
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Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costurile interne, inclusiv costurile 
legate de obținere (cum sunt costurile de 
producție), de utilizare (cum sunt consumul 
de energie și costurile de întreținere) și de 
sfârșitul ciclului de viață (cum sunt 
costurile de colectare și reciclare) și

(a) costurile interne, inclusiv costurile 
legate de obținere (cum sunt costurile de 
producție), de utilizare (cum sunt consumul 
de energie și costurile de întreținere) și de 
sfârșitul ciclului de viață (cum sunt 
costurile de colectare și reciclare);

Or. en

Amendamentul 1212
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costurile interne, inclusiv costurile
legate de obținere (cum sunt costurile de 
producție), de utilizare (cum sunt 
consumul de energie și costurile de 
întreținere) și de sfârșitul ciclului de viață 
(cum sunt costurile de colectare și 
reciclare) și

(a) costurile legate de obținere;

Or. en

Amendamentul 1213
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) costurile utilizării, cum ar fi 
consumul de energie și de alte resurse;

Or. en

Amendamentul 1214
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) costurile de întreținere;

Or. en

Amendamentul 1215
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) costurile legate de sfârșitul ciclului 
de viață, cum sunt costurile de colectare și 
de reciclare;

Or. en

Amendamentul 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile de mediu externe legate 
direct de ciclul de viață, cu condiția ca 
valoarea lor monetară să poată fi 
determinată și verificată, acestea putând 
include costul emisiilor de gaze cu efect 
de seră și al altor emisii poluante și alte 
costuri de atenuare a efectelor 
schimbărilor climatice.

eliminată

Or. en

Justificare

Costurile externe sunt dificil de cuantificat și, în același timp, calcularea costurilor pe ciclu 
de viață nu ar trebui să conducă la noi bariere în calea liberei circulații a bunurilor și 
serviciilor în cadrul pieței interne. Costurile externe nu ar trebui, așadar, să fie incluse în 
calcularea costurilor pe ciclu de viață.

Amendamentul 1217
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile de mediu externe legate direct 
de ciclul de viață, cu condiția ca valoarea 
lor monetară să poată fi determinată și 
verificată, acestea putând include costul 
emisiilor de gaze cu efect de seră și al altor 
emisii poluante și alte costuri de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice.

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

Or. en
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Amendamentul 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile de mediu externe legate direct 
de ciclul de viață, cu condiția ca valoarea 
lor monetară să poată fi determinată și 
verificată, acestea putând include costul 
emisiilor de gaze cu efect de seră și al 
altor emisii poluante și alte costuri de
atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice.

(b) costurile de mediu externe legate direct 
de ciclul de viață a produsului, cu condiția 
ca valoarea lor monetară să poată fi 
determinată și verificată.

Or. en

Amendamentul 1219
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile de mediu externe legate direct 
de ciclul de viață, cu condiția ca valoarea 
lor monetară să poată fi determinată și 
verificată, acestea putând include costul 
emisiilor de gaze cu efect de seră și al altor 
emisii poluante și alte costuri de atenuare a 
efectelor schimbărilor climatice.

(b) costurile de mediu externe legate direct 
de ciclul de viață, inclusiv taxe, cu condiția 
ca valoarea lor monetară să poată fi 
determinată și verificată, acestea putând 
include costul emisiilor de gaze cu efect de 
seră și al altor emisii poluante și alte 
costuri de atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice.

Or. es

Amendamentul 1220
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autoritățile contractante 
evaluează costurile folosind o abordare pe 
baza costului ciclului de viață, ele indică în 
documentele achiziției metodologia 
utilizată pentru calcularea costurilor
generate pe durata ciclului de viață. 
Metodologia utilizată trebuie să 
îndeplinească toate condițiile următoare:

(2) În cazul în care autoritățile contractante 
evaluează costurile folosind o abordare pe 
baza costului ciclului de viață, ele indică în 
documentele achiziției datele care trebuie 
furnizate de ofertanți și metoda pe care 
autoritatea contractantă o va folosi pentru 
a determina costurile generate pe durata 
ciclului de viață. Metoda utilizată pentru 
evaluarea acestor costuri generate pe 
durata ciclului de viață trebuie să 
îndeplinească toate condițiile următoare:

Or. en

Amendamentul 1221
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autoritățile contractante 
evaluează costurile folosind o abordare pe 
baza costului ciclului de viață, ele indică în 
documentele achiziției metodologia 
utilizată pentru calcularea costurilor 
generate pe durata ciclului de viață. 
Metodologia utilizată trebuie să 
îndeplinească toate condițiile următoare:

(2) În cazul în care autoritățile contractante 
evaluează costurile folosind o abordare pe 
baza costului ciclului de viață, ele indică în 
documentele achiziției metodologia 
utilizată pentru calcularea costurilor 
generate pe durata ciclului de viață și pun 
la dispoziția oricărui ofertant metoda de 
calculare a costurilor generate pe durata 
ciclului de viață. Metodologia utilizată 
trebuie să îndeplinească toate condițiile 
următoare:

Or. en
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Amendamentul 1222
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autoritățile contractante 
evaluează costurile folosind o abordare pe 
baza costului ciclului de viață, ele indică în 
documentele achiziției metodologia 
utilizată pentru calcularea costurilor 
generate pe durata ciclului de viață.
Metodologia utilizată trebuie să 
îndeplinească toate condițiile următoare:

(2) În cazul în care autoritățile contractante 
folosesc o abordare pe baza costului 
ciclului de viață, ele indică în documentele 
achiziției datele care trebuie furnizate de 
ofertanți și metoda pe care autoritatea 
contractantă o va folosi pentru a 
determina costurile generate pe durata 
ciclului de viață pe baza acestor date.

Or. en

Amendamentul 1223
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată

Or. en

Justificare

Ar fi disproporționată stabilirea, în prezenta directivă, a unor dispoziții detaliate privind 
metodologia de calculare a costurilor generate pe durata ciclului de viață în cazul în care 
costul ciclului de viață este limitat la costurile interne începând cu momentul achiziției, astfel 
cum se solicită mai sus. Întrucât costurile interne pot fi măsurate într-un mod relativ ușor, pe 
baza datelor faptice, autoritățile contractante ar trebui să aibă dreptul de a utiliza propria 
lor metodologie (care trebuie totuși publicată).
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Amendamentul 1224
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) să fie bazată pe criterii 
nediscriminatorii și verificabile în mod 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1226
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1227
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminată

Or. en

Justificare

Ar fi disproporționată stabilirea, în prezenta directivă, a unor dispoziții detaliate privind 
metodologia de calculare a costurilor generate pe durata ciclului de viață în cazul în care 
costul ciclului de viață este limitat la costurile interne începând cu momentul achiziției, astfel 
cum se solicită mai sus. Întrucât costurile interne pot fi măsurate într-un mod relativ ușor, pe 
baza datelor faptice, autoritățile contractante ar trebui să aibă dreptul de a utiliza propria 
lor metodologie (care trebuie totuși publicată).

Amendamentul 1228
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să fie accesibilă tuturor părților 
interesate.

eliminată

Or. en

Justificare

Ar fi disproporționată stabilirea, în prezenta directivă, a unor dispoziții detaliate privind 
metodologia de calculare a costurilor generate pe durata ciclului de viață în cazul în care 
costul ciclului de viață este limitat la costurile interne începând cu momentul achiziției, astfel 
cum se solicită mai sus. Întrucât costurile interne pot fi măsurate într-un mod relativ ușor, pe 
baza datelor faptice, autoritățile contractante ar trebui să aibă dreptul de a utiliza propria 
lor metodologie (care trebuie totuși publicată).

Amendamentul 1229
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) datele solicitate să poată fi furnizate 
cu un efort rezonabil de către operatorii 
economici care activează în ritm normal, 
inclusiv operatorii din țări terțe.

Or. en

Amendamentul 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) datele solicitate să poată fi furnizate 
cu un efort rezonabil de către operatorii 
economici care activează în ritm normal.

Or. en

Amendamentul 1231
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante permit 
operatorilor economici, inclusiv 
operatorilor economici din țări terțe, să 
aplice o metodologie diferită la stabilirea 
costurilor pe ciclu de viață pentru oferta 
lor, cu condiția ca aceștia să dovedească 
faptul că metodologia în cauză 
îndeplinește cerințele stabilite la literele 
(a), (b) și (c) și că este echivalentă cu 
metodologia indicată de autoritatea 
contractantă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1232
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante permit 
operatorilor economici, inclusiv 

eliminat
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operatorilor economici din țări terțe, să 
aplice o metodologie diferită la stabilirea 
costurilor pe ciclu de viață pentru oferta 
lor, cu condiția ca aceștia să dovedească 
faptul că metodologia în cauză 
îndeplinește cerințele stabilite la literele 
(a), (b) și (c) și că este echivalentă cu 
metodologia indicată de autoritatea 
contractantă.

Or. en

Justificare

Ar fi disproporționată stabilirea, în prezenta directivă, a unor dispoziții detaliate privind 
metodologia de calculare a costurilor generate pe durata ciclului de viață în cazul în care 
costul ciclului de viață este limitat la costurile interne începând cu momentul achiziției, astfel 
cum se solicită mai sus. Întrucât costurile interne pot fi măsurate într-un mod relativ ușor, pe 
baza datelor faptice, autoritățile contractante ar trebui să aibă dreptul de a utiliza propria 
lor metodologie (care trebuie totuși publicată).

Amendamentul 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

O listă a acestor acte legislative și acte 
delegate figurează în anexa XV. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 89 în ceea ce 
privește actualizarea acestei liste, atunci 
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când, din cauza adoptării unor noi 
dispoziții legislative, a abrogării sau a 
modificării legislației, aceste actualizări se 
dovedesc necesare.

Or. de

Justificare

Sunt binevenite dispozițiile care încurajează autoritățile contractante să folosească costurile 
ciclului de viață ca și criteriu de atribuire. Cu toate acestea, cerința legală se referă la o 
viitoare metodă de calcul care urmează să fie specificată și ar trebui respinsă, la acest 
moment, pe motive legate de impredictibilitate.

Amendamentul 1234
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. nl

Amendamentul 1235
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Ar fi disproporționată stabilirea, în prezenta directivă, a unor dispoziții detaliate privind 
metodologia de calculare a costurilor generate pe durata ciclului de viață în cazul în care 
costul ciclului de viață este limitat la costurile interne începând cu momentul achiziției, astfel 
cum se solicită mai sus. Întrucât costurile interne pot fi măsurate într-un mod relativ ușor, pe 
baza datelor faptice, autoritățile contractante ar trebui să aibă dreptul de a utiliza propria 
lor metodologie (care trebuie totuși publicată).

Amendamentul 1236
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Se consideră că orice metodologie 
comună pentru calcularea costurilor pe 
ciclu de viață, adoptată ca parte a unui act 
legislativ al Uniunii, în temeiul legislației 
sectoriale specifice sau ca parte a unei 
specificații tehnice europene, îndeplinește 
criteriile prevăzute la alineatul (2) și poate 
fi inclusă în criteriile de atribuire 
menționate la articolul 66 alineatul (1).

Or. en
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Justificare

Autoritățile contractante ar trebui încurajate să ia în considerare costurile pe ciclu de viață. 
Cu toate acestea, dezvoltarea metodei de calcul întâmpină încă dificultăți. Obligația de a 
utiliza metoda UE este mult prea ambițioasă. În plus, legislația europeană privind achizițiile 
publice stabilește cerințe minime, iar autoritățile contractante pot stabili cerințe suplimentare 
atât timp cât respectă principiile tratatului și cerințele specifice referitoare la criteriile de 
atribuire.

Amendamentul 1237
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia stabilește, fie prin acte 
delegate, fie prin acte legislative specifice 
sectorului, metodologii comune de 
calculare a costurilor ciclului de viață 
pentru produsele în cazul cărora 
potențialul de îmbunătățire a 
caracteristicilor ecologice sau de 
economisire este ridicat. În toate cazurile 
în care se adoptă, ca parte a unui act 
legislativ al Uniunii, inclusiv prin acte 
delegate în temeiul legislației sectoriale 
specifice, o metodologie comună pentru 
calcularea costurilor pe ciclu de viață, 
aceasta trebuie aplicată atunci când costul 
pe ciclu de viață este inclus în criteriile de 
atribuire menționate la articolul 66 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În toate cazurile în care, în urma
adoptării unui act legislativ al Uniunii, o 
metodologie comună pentru calcularea 
costurilor pe ciclu de viață care acoperă, 
printre altele, externalitățile de mediu, 
devine obligatorie, aceasta trebuie aplicată 
atunci când costul pe ciclu de viață este 
inclus în criteriile de atribuire menționate 
la articolul 66 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Este esențial ca o metodă comună de calculare a costurilor ciclului de viață să fie adoptată 
printr-un act legislativ al Uniunii, dar și ca Comisia să poată să actualizeze numai anexa XV. 
Prin urmare, din formularea articolului 67 alineatul (3) al doilea paragraf ar trebui să reiasă 
clar faptul că se conferă Comisiei numai dreptul de a adopta acte delegate în scopul 
actualizării anexei XV. Acesta nu va constitui în niciun caz baza adoptării de către Comisie a 
unor acte delegate atribuind un caracter obligatoriu oricărei metodologii de calculare a 
costurilor pe ciclu de viață.

Amendamentul 1239
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O listă a acestor acte legislative și acte 
delegate figurează în anexa XV. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 89 în ceea ce 
privește actualizarea acestei liste, atunci 
când, din cauza adoptării unor noi 
dispoziții legislative, a abrogării sau a 
modificării legislației, aceste actualizări se 
dovedesc necesare.

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 1240
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O listă a acestor acte legislative și acte 
delegate figurează în anexa XV. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 89 în ceea ce 
privește actualizarea acestei liste, atunci 
când, din cauza adoptării unor noi 
dispoziții legislative, a abrogării sau a 
modificării legislației, aceste actualizări se
dovedesc necesare.

eliminat

Or. en

Justificare

Ar fi disproporționată stabilirea, în prezenta directivă, a unor dispoziții detaliate privind 
metodologia de calculare a costurilor generate pe durata ciclului de viață în cazul în care 
costul ciclului de viață este limitat la costurile interne începând cu momentul achiziției, astfel 
cum se solicită mai sus. Întrucât costurile interne pot fi măsurate într-un mod relativ ușor, pe 
baza datelor faptice, autoritățile contractante ar trebui să aibă dreptul de a utiliza propria 
lor metodologie (care trebuie totuși publicată).

Amendamentul 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O listă a acestor acte legislative și acte 
delegate figurează în anexa XV. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 89 în ceea ce 

O listă a acestor acte legislative figurează 
în anexa XV. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 89 în ceea ce privește actualizarea 
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privește actualizarea acestei liste, atunci 
când, din cauza adoptării unor noi 
dispoziții legislative, a abrogării sau a 
modificării legislației, aceste actualizări se 
dovedesc necesare.

acestei liste, atunci când, din cauza 
adoptării unor noi dispoziții legislative, a 
abrogării sau a modificării legislației, 
aceste actualizări se dovedesc necesare.

Or. en

Amendamentul 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O listă a acestor acte legislative și acte 
delegate figurează în anexa XV. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 89 în ceea ce 
privește actualizarea acestei liste, atunci 
când, din cauza adoptării unor noi 
dispoziții legislative, a abrogării sau a 
modificării legislației, aceste actualizări se 
dovedesc necesare.

O listă a acestor acte legislative figurează 
în anexa XV.

Or. en

Amendamentul 1243
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 68 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Factori care împiedică atribuirea 
contractelor

Decizia de neatribuire a contractului

Or. fr
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Amendamentul 1244
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 68 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante nu atribuie 
contractul ofertantului care a depus cea mai 
bună ofertă, dacă este îndeplinită una dintre 
următoarele condiții:

Autoritățile contractante au libertatea de a 
nu urma o procedură de achiziții publice. 
Motivele pentru decizia neatribuirii 
contractului trebuie să fie stabilite și 
comunicate tuturor candidaților și 
ofertanților.
În orice caz, autoritățile contractante pot 
să nu atribuie contractul ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă este 
îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Or. fr

Amendamentul 1245
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69 eliminat
Oferte anormal de scăzute

(1) Autoritățile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:
(a) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 50% mai mic decât prețul sau 
costul mediu al celorlalte oferte;
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(b) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 20 % mai mic decât prețul sau 
costul celei de-a doua oferte din ierarhia 
ofertelor celor mai scăzute;
(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.
(2) În cazul în care ofertele par să fie 
anormal de scăzute din alte motive, 
autoritățile contractante pot solicita, de 
asemenea, astfel de clarificări.
(3) Clarificările menționate la alineatele 
(1) și (2) se pot referi în mod concret la:
(a) economia procedeului de construcție, 
a procedeului de fabricare a produselor 
sau a prestării serviciilor;
(b) soluțiile tehnice adoptate sau condițiile 
excepțional de favorabile de care dispune 
ofertantul pentru execuția lucrărilor, 
pentru furnizarea bunurilor sau pentru 
prestarea serviciilor;
(c) originalitatea lucrărilor, a bunurilor 
sau a serviciilor propuse de ofertant;
(d) respectarea, cel puțin într-o manieră 
echivalentă, 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 sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, 
de alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;
(e) posibilitatea ca ofertantul să obțină un 
ajutor de stat.
(4) Autoritatea contractantă verifică 
informațiile furnizate prin consultarea 
ofertantului. Ea poate respinge oferta 
numai atunci când dovezile nu justifică 
nivelul scăzut al prețului sau al costurilor 
percepute, ținând seama de elementele 
menționate la alineatul (3).
Autoritățile contractante trebuie să 
respingă oferta atunci când constată că 
aceasta este anormal de scăzută deoarece 
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nu respectă obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.
(5) În cazul în care o autoritate 
contractantă stabilește că o ofertă este 
anormal de scăzută pentru că ofertantul a 
obținut un ajutor de stat, oferta poate fi 
respinsă din acest unic motiv numai după 
consultarea ofertantului, dacă acesta nu 
este în măsură să demonstreze, într-un 
termen suficient stabilit de autoritatea 
contractantă, că ajutorul în cauză este 
compatibil cu piața internă în sensul 
articolului 107 din tratat. Autoritatea 
contractantă care respinge o ofertă în 
aceste circumstanțe aduce acest lucru la 
cunoștința Comisiei.
(6) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, în conformitate 
cu articolul 88, orice informație 
referitoare la dovezile și documentele 
prezentate în legătură cu elementele 
menționate la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1246
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:

eliminat

(a) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 50% mai mic decât prețul sau 
costul mediu al celorlalte oferte;
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(b) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 20 % mai mic decât prețul sau 
costul celei de-a doua oferte din ierarhia 
ofertelor celor mai scăzute;
(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.

Or. de

Justificare

Restabilirea formulării directivei actuale.

Amendamentul 1247
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(1) În cazul în care, pentru un anumit 
contract, sunt prezentate oferte care par 
anormal de scăzute în raport cu serviciul 
care urmează să fie prestat, autoritatea 
contractantă, înainte de a putea respinge 
respectivele oferte, solicită, în scris, detalii 
privind elementele ofertei pe care le 
consideră relevante.
Respectivele detalii se pot referi în special 
la:

Or. nl

Amendamentul 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(1) Autoritățile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când este
îndeplinită cel puțin una dintre condițiile 
de mai jos:

Or. en

Justificare

Nu pare să fie adecvat să se solicite îndeplinirea tuturor condițiilor pentru a se stabili că un 
preț este anormal de scăzut. Adesea este suficient ca numai una dintre aceste situații să aibă 
loc pentru ca prețul să fie anormal de scăzut.

Amendamentul 1249
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(1) Autoritățile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când sunt 
depuse cel puțin cinci oferte sau, 
alternativ:

Or. it

Amendamentul 1250
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(1) Autoritățile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când este 
îndeplinită una dintre condițiile de mai 
jos:

Or. en

Amendamentul 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Valoarea minimă cu care prețul sau costul perceput este mai scăzut decât prețul sau costul 
mediu al celorlalte oferte ar trebui redusă la 30 %.

Amendamentul 1252
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 50% mai mic decât prețul sau 

(a) economia procedeului de construcție, 
procedeul de fabricare a produselor sau 
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costul mediu al celorlalte oferte; prestarea serviciilor;

Or. nl

Amendamentul 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) prețul sau costul indicat în ofertă este 
cu mai mult de 50 % mai scăzut decât 
prețul sau costul mediu al celorlalte oferte;

Or. en

Amendamentul 1254
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 1255
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) prețul sau costul perceput este cu 30 %
mai mic decât prețul sau costul mediu al 
celorlalte oferte;

Or. it

Amendamentul 1256
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 1257
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 25 % mai mic decât prețul sau 
costul mediu al celorlalte oferte;

Or. en
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Amendamentul 1258
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Cazurile în care se îndeplinesc aceste condiții sunt extrem de rare. Condițiile trebuie să fie 
mai puțin restrictive, astfel încât acest articol să își poată îndeplini scopul.

Amendamentul 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) prețul sau costul indicat în ofertă este 
cu cel puțin 40 % mai mic decât prețul 
sau costul estimat în mod adecvat de către 
autoritatea contractantă, luând în 
considerare taxele datorate;

Or. en

Amendamentul 1260
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 1261
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) soluțiile tehnice adoptate și/sau 
condițiile excepțional de favorabile de 
care dispune ofertantul pentru execuția 
lucrărilor, pentru furnizarea bunurilor 
sau pentru prestarea serviciilor;

Or. nl

Amendamentul 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) prețul sau costul indicat în ofertă este 
cu cel puțin 20 % mai mic decât prețul sau 
costul celei de-a doua oferte din ierarhia 
ofertelor celor mai scăzute;

Or. en
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Amendamentul 1263
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 10 % mai mic decât prețul sau 
costul celei de-a doua oferte din ierarhia 
ofertelor celor mai scăzute;

Or. en

Amendamentul 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.

eliminată

Or. en

Justificare

Nu pare adecvat să se solicite existența a cinci oferte pentru a se stabili că un preț este 
anormal de scăzut.

Amendamentul 1265
Lara Comi
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Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.

eliminată

Or. it

Amendamentul 1266
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.

eliminată

Or. en

Amendamentul 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Ar trebui solicitate clarificări privind prețurile atunci când au fost depuse cel puțin trei 
oferte.
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Amendamentul 1268
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.

(c) originalitatea proiectelor propuse de 
ofertant.

Or. nl

Amendamentul 1269
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 1270
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

Cazurile în care se îndeplinesc aceste condiții sunt extrem de rare. Condițiile ar trebui să fie 
mai puțin restrictive, astfel încât acest articol să își poată îndeplini scopul.

Amendamentul 1271
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – literele ca și cb (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) s-au respectat dispozițiile privind 
protecția muncii și condițiile de muncă în 
vigoare în locul în care urmează să se 
execute contractul;
(cb) ofertantul are posibilitatea de a 
obține un ajutor de stat.

Or. nl

Amendamentul 1272
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) prețul perceput este mai mic decât 
salariile minime convenite sau legale 
naționale, împreună cu plățile 
suplimentare și contribuțiile la asigurările 
sociale.

Or. de
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Amendamentul 1273
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care ofertele par să fie 
anormal de scăzute din alte motive, 
autoritățile contractante pot solicita, de 
asemenea, astfel de clarificări.

(2) În cazul în care ofertele par să fie 
anormal de scăzute din alte motive, 
autoritățile contractante trebuie să solicite, 
de asemenea, astfel de clarificări.

Or. de

Amendamentul 1274
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care ofertele par să fie 
anormal de scăzute din alte motive, 
autoritățile contractante pot solicita, de 
asemenea, astfel de clarificări.

(2) În consultare cu ofertantul, 
autoritatea contractantă verifică 
elementele menționate anterior, ținând 
seama de clarificările furnizate.

Or. nl

Amendamentul 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care ofertele par să fie 
anormal de scăzute din alte motive,

(2) Autoritățile contractante pot solicita, de 
asemenea, clarificări privind prețul sau 
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autoritățile contractante pot solicita, de 
asemenea, astfel de clarificări.

costurile indicate în ofertă atunci când 
alte condiții decât cele menționate la 
alineatul (1) sunt îndeplinite, de exemplu 
dacă prețul sau costul indicat în ofertă 
este semnificativ mai scăzut decât 
prețurile sau costurile indicate în alte 
oferte sau decât prețul sau costurile 
estimate de autoritatea contractantă, iar 
probabilitatea ca prețul ori costul să fie 
anormal de scăzut este foarte ridicată.

Or. en

Justificare

Pare adecvat să se permită autorităților contractante să solicite clarificări pentru a stabili 
dacă un preț este anormal de scăzut și în alte situații decât cele prevăzute la alineatul (1). În 
plus, se recomandă să se ofere câteva exemple de astfel de cazuri suplimentare.

Amendamentul 1276
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile contractante iau în 
considerare respectarea dreptului muncii 
în cadrul procedurilor de achiziții pentru 
servicii care implică înlocuirea 
personalului și care se desfășoară în 
sectoare economice considerate a utiliza 
intensiv forța de muncă și a oferi o 
valoare adăugată scăzută. Ofertele la un 
preț care implică costuri cu forța de 
muncă mai mici decât salariile prevăzute 
în contractele colective de muncă sau 
decât salariul minim legal aplicabil sunt a 
fi considerate anormale și 
disproporționate.

Or. es
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Amendamentul 1277
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Clarificările menționate la alineatele 
(1) și (2) se pot referi în mod concret la:

(3) O autoritate contractantă care 
constată că o ofertă este anormal de 
scăzută deoarece ofertantul a obținut un 
ajutor de stat nu poate respinge respectiva 
ofertă numai din acest motiv, cu excepția 
cazului în care consultă ofertantul în 
acest sens și acesta nu este în măsură să 
demonstreze, în decursul unei perioade 
suficiente de timp stabilite de autoritatea 
contractantă, că ajutorul în cauză a fost 
acordat în mod legal. Autoritatea 
contractantă care respinge o ofertă în 
aceste circumstanțe aduce acest lucru la 
cunoștința Comisiei.

(a) economia procedeului de construcție, 
a procedeului de fabricare a produselor 
sau a prestării serviciilor;
(b) soluțiile tehnice adoptate sau condițiile 
excepțional de favorabile de care dispune 
ofertantul pentru execuția lucrărilor, 
pentru furnizarea bunurilor sau pentru 
prestarea serviciilor;
(c) originalitatea lucrărilor, a bunurilor 
sau a serviciilor propuse de ofertant;
(d) respectarea, cel puțin într-o manieră 
echivalentă, 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 sau, în
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, 
de alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;
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(e) posibilitatea ca ofertantul să obțină un 
ajutor de stat.

Or. nl

Justificare

Cerința privind verificarea ofertelor anormal de scăzute sporește sarcina atât pentru 
autoritățile contractante, cât și pentru antreprenori.

Amendamentul 1278
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Clarificările menționate la alineatele 
(1) și (2) se pot referi în mod concret la:

(3) În cazul în care, pentru un anumit 
contract, sunt prezentate oferte care par 
anormal de scăzute în raport cu bunurile, 
lucrările sau serviciile prestate, 
autoritatea contractantă, înainte de a 
putea respinge respectivele oferte, solicită 
în scris detalii privind elementele ofertei 
pe care le consideră relevante.
Clarificările în cauză se pot referi în mod 
concret la:

Or. de

Justificare

Restabilirea formulării directivei actuale.

Amendamentul 1279
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) soluțiile tehnice adoptate sau condițiile 
excepțional de favorabile de care dispune 
ofertantul pentru execuția lucrărilor, pentru 
furnizarea bunurilor sau pentru prestarea 
serviciilor;

(b) soluțiile tehnice adoptate și/sau
condițiile excepțional de favorabile de care 
dispune ofertantul pentru execuția 
lucrărilor, pentru furnizarea bunurilor sau 
pentru prestarea serviciilor;

Or. de

Justificare

Restabilirea formulării directivei actuale.

Amendamentul 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea, cel puțin într-o manieră 
echivalentă, 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 sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, de 
alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;

(d) respectarea obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul mediului sau 
a obligațiilor 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, reglementările sau dispozițiile 
administrative ale UE și naționale, 
hotărâri arbitrale, contracte și convenții 
colective și dispozițiile de drept 
internațional al muncii enumerate în 
anexa XI aplicabile în locul în care se 
execută lucrările, se prestează serviciile 
sau se furnizează bunurile (aceste 
obligații se aplică și în situații 
transfrontaliere, în care lucrătorii dintr-
un stat membru prestează servicii în alt 
stat membru) sau, în cazul în care acestea 
nu sunt aplicabile, de alte dispoziții care 
asigură un nivel echivalent de protecție;
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Or. de

Amendamentul 1281
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea, cel puțin într-o manieră 
echivalentă, 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 sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, 
de alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;

(d) respectarea dispozițiilor privind 
protecția muncii și condițiile de muncă în 
vigoare în locul în care se execută 
lucrările, se prestează serviciile sau se 
furnizează bunurile;

Or. de

Justificare

Restabilirea formulării directivei actuale.

Amendamentul 1282
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea, cel puțin într-o manieră 
echivalentă, 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 sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, de 

(d) respectarea, cel puțin într-o manieră 
echivalentă, a obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul bunăstării 
animale, social, al muncii sau al mediului 
sau de dispozițiile internaționale în 
domeniul social și al mediului enumerate 
în anexa XI sau, în cazul în care acestea nu 
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alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;

sunt aplicabile, de alte dispoziții care 
asigură un nivel echivalent de protecție;

Or. en

Amendamentul 1283
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea, cel puțin într-o manieră 
echivalentă, 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 sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, 
de alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;

(d) respectarea dispozițiilor privind 
protecția muncii și condițiile de muncă în 
vigoare în locul în care se execută 
lucrările, se prestează serviciile sau se 
furnizează bunurile;

Or. en

Amendamentul 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea, cel puțin într-o manieră 
echivalentă, 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 sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, 
de alte dispoziții care asigură un nivel 

(d) respectarea, cel puțin într-o manieră 
echivalentă, a obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau a obligațiilor 
privind condițiile de muncă în care se 
desfășoară procesele de producție de-a 
lungul lanțului de aprovizionare, astfel 
cum se specifică în legislația și normele 
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echivalent de protecție; naționale în domeniul muncii, precum și 
în convențiile internaționale enumerate în 
anexa XI, ținând seama de cele mai 
favorabile pentru lucrători. Aceste 
dispoziții includ:
(i) dispozițiile prevăzute de cele opt 
convenții fundamentale ale OIM 
(libertatea de asociere și negocierea 
colectivă, munca forțată și obligatorie, 
discriminare în raport cu ocuparea forței 
de muncă și încadrarea în muncă, munca 
copiilor);
(ii) sănătatea și siguranța la locul de 
muncă;
(iii) timpul de lucru;

(iv) salariile;

(v) securitatea socială.

Or. en

Amendamentul 1285
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea contractantă verifică 
informațiile furnizate prin consultarea 
ofertantului. Ea poate respinge oferta 
numai atunci când dovezile nu justifică 
nivelul scăzut al prețului sau al costurilor 
percepute, ținând seama de elementele 
menționate la alineatul (3).

eliminat

Autoritățile contractante trebuie să 
respingă oferta atunci când constată că 
aceasta este anormal de scăzută deoarece 
nu respectă obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 



PE492.860v01-00 122/174 AM\908713RO.doc

RO

muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Or. de

Justificare

Restabilirea formulării directivei actuale.

Amendamentul 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea contractantă verifică 
informațiile furnizate prin consultarea 
ofertantului. Ea poate respinge oferta 
numai atunci când dovezile nu justifică 
nivelul scăzut al prețului sau al costurilor 
percepute, ținând seama de elementele 
menționate la alineatul (3).

(4) Autoritatea contractantă verifică 
informațiile furnizate prin consultarea 
ofertantului.

Or. en

Amendamentul 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante trebuie să 
respingă oferta atunci când constată că 
aceasta este anormal de scăzută deoarece 
nu respectă obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 

Autoritățile contractante trebuie să 
respingă oferta atunci când constată că 
aceasta este anormal de scăzută deoarece 
prețul sau costurile indicate în ofertă nu 
acoperă costurile fabricării unui produs, 
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muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

ale prestării de servicii sau ale executării 
de lucrări care fac obiectul unui contract 
de achiziții publice, ținând seama de 
condițiile economice și, în special, dacă 
aceasta nu respectă obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Or. en

Justificare

Din motive legate de certitudinea juridică, autoritățile contractante ar trebui să fie obligate 
să respingă oferta în cazul în care stabilesc că prețul indicat în aceasta nu acoperă costurile 
suportate de operatorul economic. Trebuie subliniat faptul că ofertele anormal de scăzute –
în special cele care nu garantează recuperarea costurilor pentru fabricarea produselor, 
pentru prestarea serviciilor sau pentru executarea lucrărilor care fac obiectul unui contract 
de achiziții publice – reprezintă unul dintre factorii majori care pot periclita execuția 
contractelor de achiziții publice în detrimentul interesului public.

Amendamentul 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritățile contractante trebuie să 
respingă oferta atunci când constată că 
aceasta este anormal de scăzută deoarece 
nu respectă obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii 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.

Or. en
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Amendamentul 1289
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Entitățile contractante trebuie să respingă 
oferta atunci când constată că aceasta este 
anormal de scăzută deoarece nu respectă 
obligațiile prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau obligațiile privind condițiile 
de muncă în care se desfășoară procesele 
de producție de-a lungul lanțului de 
aprovizionare, astfel cum se specifică în 
legislația și normele naționale în domeniul 
muncii, precum și în convențiile 
internaționale enumerate în anexa XI, 
ținând seama de cele mai favorabile 
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pentru lucrători.
Aceste dispoziții includ:

(a) dispozițiile prevăzute de cele opt 
convenții fundamentale ale OIM 
(libertatea de asociere și negocierea 
colectivă, munca forțată și obligatorie, 
discriminare în raport cu ocuparea forței 
de muncă și încadrarea în muncă, munca 
copiilor);
(b) sănătatea și siguranța la locul de 
muncă;
(c) timpul de lucru;

(d) salariile;

(e) securitatea socială.

Or. en

Amendamentul 1291
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante resping, de 
asemenea, oferta dacă au constatat că 
prețul sau costurile percepute sunt 
anormal de scăzute față de costurile pe 
care ofertantul trebuie să le acopere, iar 
acceptarea ofertei ar consolida poziția pe 
piață a ofertantului într-un mod care ar 
conduce la denaturarea concurenței pe 
piețele interne.

Or. en
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Amendamentul 1292
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o autoritate contractantă 
stabilește că o ofertă este anormal de 
scăzută pentru că ofertantul a obținut un 
ajutor de stat, oferta poate fi respinsă din 
acest unic motiv numai după consultarea 
ofertantului, dacă acesta nu este în măsură 
să demonstreze, într-un termen suficient 
stabilit de autoritatea contractantă, că 
ajutorul în cauză este compatibil cu piața 
internă în sensul articolului 107 din 
tratat. Autoritatea contractantă care 
respinge o ofertă în aceste circumstanțe 
aduce acest lucru la cunoștința Comisiei.

(5) În cazul în care o autoritate contractantă 
stabilește că o ofertă este anormal de 
scăzută pentru că ofertantul a obținut un 
ajutor de stat, oferta poate fi respinsă din 
acest unic motiv numai după consultarea 
ofertantului, dacă acesta nu este în măsură 
să demonstreze, într-un termen suficient 
stabilit de autoritatea contractantă, că 
ajutorul în cauză a fost acordat în mod 
legal. Autoritatea contractantă care 
respinge o ofertă în aceste circumstanțe 
aduce acest lucru la cunoștința Comisiei.

Or. de

Justificare

Restabilirea formulării directivei actuale.

Amendamentul 1293
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile contractante exclud în 
mod automat orice ofertă care acordă 
reduceri de peste 50 % din prețul mediu în 
general al tuturor ofertelor depuse.

Or. it
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Amendamentul 1294
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile contractante exclud în 
mod automat orice ofertă care acordă 
reduceri de peste 40 % din prețul mediu în 
general al tuturor ofertelor depuse.

Or. it

Amendamentul 1295
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, în conformitate 
cu articolul 88, orice informație 
referitoare la dovezile și documentele 
prezentate în legătură cu elementele 
menționate la alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Restabilirea formulării directivei actuale.

Amendamentul 1296
Malcolm Harbour
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Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care autoritatea 
contractantă intenționează, după 
verificarea clarificărilor ofertantului, să 
accepte o ofertă anormal de scăzută ce 
cuprinde bunuri și/sau servicii din afara 
Uniunii, în cadrul căreia valoarea 
bunurilor sau serviciilor neacoperite 
depășește 50 % din valoarea totală a 
bunurilor sau serviciilor care constituie 
oferta, aceasta îi va informa în scris pe 
ceilalți ofertanți cu privire la acest lucru, 
inclusiv cu privire la motivele care stau la 
baza caracterului anormal de scăzut al 
prețului sau al costurilor percepute.
Autoritatea contractantă poate refuza 
dezvăluirea de informații dacă aceasta ar 
împiedica aplicarea legii, ar fi contrară 
interesului public, ar aduce atingere 
intereselor comerciale legitime ale 
operatorilor economici publici sau privați 
sau ar putea prejudicia concurența loială 
dintre aceștia.

Or. en

Amendamentul 1297
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69a

Oferte anormal de scăzute
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(1) În cazul în care, pentru un anumit 
contract, sunt prezentate oferte care par 
anormal de scăzute în raport cu bunurile, 
lucrările sau serviciile prestate, 
autoritatea contractantă, înainte de a 
putea respinge ofertele, solicită, în scris, 
detalii privind elementele ofertei pe care 
le consideră relevante. Respectivele detalii 
se pot referi în special la:
(a) economia procedeului de construcție, 
a procedeului de fabricare a produselor 
sau a prestării serviciilor;
(b) soluțiile tehnice adoptate și/sau 
condițiile excepțional de favorabile de 
care dispune ofertantul pentru execuția 
lucrărilor, pentru furnizarea produselor 
sau pentru prestarea serviciilor;
(c) originalitatea lucrărilor, a bunurilor 
sau a serviciilor propuse de ofertant;
(d) respectarea dispozițiilor privind 
protecția muncii și condițiile de muncă în 
vigoare în locul în care se execută 
lucrările, se prestează serviciile sau se 
furnizează bunurile;
(e) posibilitatea ca ofertantul să obțină un 
ajutor de stat.
(2) În consultare cu ofertantul, 
autoritatea contractantă verifică 
elementele menționate anterior, ținând 
seama de dovezile furnizate.
(3) În cazul în care ofertele par să fie 
anormal de scăzute din alte motive, 
autoritățile contractante pot solicita, de 
asemenea, astfel de informații.
(4) În cazul în care o autoritate 
contractantă stabilește că o ofertă este 
anormal de scăzută pentru că ofertantul a 
obținut un ajutor de stat, oferta poate fi 
respinsă din acest unic motiv numai după 
consultarea ofertantului, dacă acesta nu 
este în măsură să demonstreze, într-un 
termen suficient stabilit de autoritatea 
contractantă, că ajutorul în cauză a fost 
acordat în mod legal. Autoritatea 
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contractantă care respinge o ofertă în 
aceste condiții informează Comisia cu 
privire la aceasta.

Or. en

Justificare

Acesta este articolul 55 din actuala Directivă 2004/18/CE – nu este necesară modificarea sa. 
Alineatul (3) derivă din directiva propusă COM(2011)0896 [articolul 68 alineatul (2)].

Amendamentul 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69a

Oferte care cuprind produse originare din 
țări terțe

(1) Prezentul articol se aplică ofertelor 
care cuprind produse originare din țări 
terțe cu care Uniunea nu a încheiat, într-
un cadru multilateral sau bilateral, un 
acord care să asigure accesul comparabil 
și efectiv al întreprinderilor comunitare la 
piețele acestor țări terțe. Acesta nu aduce 
atingere obligațiilor Uniunii sau ale 
statelor membre față de țările terțe.
(2) Autoritățile contractante pot solicita 
ofertanților să furnizeze informații 
referitoare la originea bunurilor și a 
serviciilor conținute în ofertă și la 
valoarea acestora. Orice ofertă prezentată 
pentru atribuirea unui contract de bunuri, 
în cadrul căruia valoarea produselor 
provenind din țări terțe, determinată în 
conformitate cu Regulamentul (CEE) 
nr. 2913/92 al Consiliului din 
12 octombrie 1992 de instituire a Codului 
Vamal Comunitar, depășește 50 % din 
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valoarea totală a produselor sau a 
serviciilor care constituie oferta, poate fi 
respinsă în următoarele condiții.
(3) La cererea autorităților contractante, 
Comisia evaluează dacă să aprobe, pentru 
contractele cu o valoare estimată egală 
sau mai mare de 5 000 000 EUR a taxei 
pe valoarea adăugată (TVA) exclusiv, 
excluderea de la procedurile de atribuire 
a ofertelor contractuale care cuprind 
bunuri sau servicii originare din afara 
Uniunii, în cazul în care valoarea 
bunurilor sau serviciilor originare dintr-o 
țară cu care Uniunea nu a încheiat un 
acord internațional în domeniul 
achizițiilor publice sau angajamente de 
acces pe piață, ori bunuri sau servicii 
originare dintr-o țară cu care Uniunea a 
încheiat un astfel de acord, dar pentru 
care acordul nu se aplică, depășește 50 % 
din valoarea totală a bunurilor sau a 
serviciilor care constituie oferta.
(4) Pentru contractele menționate la 
alineatul (3), Comisia adoptă un act de 
punere în aplicare privind aprobarea 
excluderii planificate. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare.
(5) Atunci când adoptă acte de punere în 
aplicare în temeiul alineatului (4), 
Comisia aprobă excluderea planificată în 
următoarele cazuri:
(a) dacă acordul internațional privind 
accesul pe piață în domeniul achizițiilor 
publice existent între Uniune și țara din 
care sunt originare bunurile și/sau 
serviciile conține, pentru bunurile și/sau 
serviciile pentru care este propusă 
excluderea respectivă, rezerve explicite 
privind accesul pe piață formulate de 
Uniune;
(b) dacă nu există un acord precum cel 
menționat la litera (a), iar țara terță 
menține măsuri restrictive referitoare la 
achiziții care duc la o lipsă de 
reciprocitate substanțială în privința 
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deschiderii pieței între Uniune și țara 
terță în cauză.
În sensul literei (b), se consideră că nu 
există o reciprocitate substanțială atunci 
când măsurile restrictive referitoare la 
achiziții duc la discriminări grave și 
repetate ale operatorilor economici și ale 
bunurilor și serviciilor din Uniune.
La adoptarea unor acte de punere în 
aplicare în temeiul alineatului (6), 
Comisia nu aprobă o excludere 
planificată dacă aceasta ar încălca 
angajamentele privind accesul pe piață 
asumate de Uniune prin acordurile 
internaționale încheiate.
(6) Atunci când evaluează dacă nu există 
reciprocitate substanțială, Comisia 
analizează următoarele elemente:
(a) măsura în care legislația în materie de 
achiziții publice din țara în cauză asigură 
transparența în conformitate cu 
standardele internaționale în domeniul 
achizițiilor publice și împiedică orice 
formă de discriminare a bunurilor, a 
serviciilor și a operatorilor economici din 
Uniune;
(b) măsura în care autoritățile publice 
și/sau autoritățile contractante individuale 
mențin sau adoptă practici discriminatorii 
față de bunurile, serviciile și operatorii 
economici din Uniune.
(7) Contractele încheiate cu un operator 
economic care încalcă actele de punere în 
aplicare ale Comisiei adoptate în 
conformitate cu alineatul (4) ca urmare a 
intenției de excludere notificate de 
autoritățile contractante sunt declarate 
fără efect în sensul 
Directivei 2007/66/CE.

Or. en
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Amendamentul 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69a

Oferte care cuprind produse originare din 
țări terțe

(1) Prezentul articol se aplică ofertelor 
care cuprind produse originare din țări 
terțe cu care Uniunea nu a încheiat, într-
un cadru multilateral sau bilateral, un 
acord care să asigure accesul comparabil 
și efectiv al întreprinderilor comunitare la 
piețele acestor țări terțe. Acesta nu aduce 
atingere obligațiilor Uniunii sau ale 
statelor membre față de țările terțe.
(2) Orice ofertă prezentată pentru 
atribuirea unui contract de bunuri poate 
fi respinsă în cazul în care proporția 
produselor originare din țări terțe, 
determinată în conformitate cu 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar1, 
depășește 50 % din valoarea totală a 
produselor care constituie oferta. În 
sensul prezentului articol, programele de 
calculator folosite în echipamentele 
pentru rețele de telecomunicații sunt 
considerate produse.
(3) Sub rezerva celui de-al doilea 
paragraf, în cazul în care două sau mai 
multe oferte sunt echivalente din punct de 
vedere al criteriilor de atribuire definite la 
articolul 66, se preferă acele oferte care 
nu pot fi respinse în temeiul 
alineatului (2). Valoarea acelor oferte este 
considerată echivalentă, în sensul 
prezentului articol, în cazul în care 
diferența de preț nu depășește 3 %.
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Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi 
preferată unei altei oferte în temeiul 
primului paragraf, în cazul în care 
acceptarea sa ar obliga entitatea 
contractantă să achiziționeze un material 
cu caracteristici tehnice diferite de cele 
ale materialului existent, ceea ce ar 
determina o incompatibilitate sau 
dificultăți tehnice de utilizare ori de 
întreținere sau costuri disproporționate.
(4) În sensul prezentului articol, acele țări 
terțe pentru care beneficiul dispozițiilor 
prezentei directive a fost extins printr-o 
decizie a Consiliului în conformitate cu 
alineatul (1) nu se iau în considerare 
pentru determinarea a produselor 
originare din țări terțe, menționată la 
alineatul (2).
(5) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual, 
începând cu al doilea semestru al 
primului an după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, referitor la progresele 
realizate în negocierile multilaterale sau 
bilaterale privind accesul întreprinderilor 
din Uniune la piețe ale țărilor terțe în 
domenii reglementate de prezenta 
directivă, la rezultatul obținut în urma 
acestor negocieri, precum și la aplicarea 
efectivă a tuturor acordurilor încheiate.
Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot modifica 
dispozițiile prezentului articol, în 
contextul unor astfel de evoluții.
1 JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Amendamentul 1300
Bernadette Vergnaud



AM\908713RO.doc 135/174 PE492.860v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69a

Oferte care cuprind produse originare din 
țări terțe

(1) Prezentul articol se aplică ofertelor 
care cuprind produse sau servicii 
originare din țări terțe cu care Uniunea 
nu a încheiat, într-un cadru multilateral 
sau bilateral, un acord care să asigure 
accesul comparabil și efectiv al 
întreprinderilor Uniunii la piețele acestor 
țări terțe. Acesta se aplică, de asemenea, 
ofertelor care conțin produse sau servicii 
care provin din țări terțe care fac obiectul 
unor rezerve privind accesul pe piața 
europeană în condițiile prevăzute în 
acordurile internaționale privind 
contractele de achiziții publice încheiate 
de Uniune (acorduri bilaterale de liber 
schimb sau Acordul multilateral privind 
achizițiile publice). Acesta nu aduce 
atingere obligațiilor Uniunii sau ale 
statelor membre față de țările terțe.
(2) Autoritățile contractante solicită 
ofertanților să furnizeze informații 
privind originea bunurilor și a serviciilor 
din ofertele lor, precum și valoarea 
acestora; declarațiile pe propria 
răspundere ale ofertanților sunt acceptate 
ca mijloc preliminar de justificare. O 
entitate contractantă poate solicita, în 
orice moment pe durata procedurii, 
prezentarea parțială sau integrală a 
documentelor solicitate. Orice ofertă 
prezentată pentru atribuirea unui contract 
de bunuri poate fi respinsă în cazul în 
care valoarea produselor originare din 
țări terțe, determinată în conformitate cu 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar, 
depășește 50 % din valoarea totală a 
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produselor sau serviciilor care constituie 
oferta. În sensul prezentului articol, 
programele de calculator folosite în 
echipamentele pentru rețele de 
telecomunicații sunt considerate produse.
(3) Sub rezerva celui de-al doilea 
paragraf, în cazul în care două sau mai 
multe oferte sunt echivalente din punct de 
vedere al criteriilor de atribuire definite la 
articolul 76, se preferă acele oferte care 
nu pot fi respinse în temeiul 
alineatului (2). Valoarea acelor oferte este 
considerată echivalentă, în sensul 
prezentului articol, în cazul în care 
diferența de preț nu depășește 3 %.
Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi 
preferată unei altei oferte în temeiul 
primului paragraf, în cazul în care 
acceptarea sa ar obliga entitatea 
contractantă să achiziționeze un material 
cu caracteristici tehnice diferite de cele 
ale materialului existent, ceea ce ar 
determina o incompatibilitate sau 
dificultăți tehnice de utilizare ori de 
întreținere sau costuri disproporționate.
(4) În sensul prezentului articol, acele țări 
terțe pentru care beneficiul dispozițiilor 
prezentei directive a fost extins printr-o 
decizie a Consiliului în conformitate cu 
alineatul (1) nu se iau în considerare 
pentru determinarea proporției de 
produse sau servicii originare din țări 
terțe, menționată la alineatul (2).
(5) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual, 
începând cu al doilea semestru al 
primului an după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, referitor la progresele 
realizate în negocierile multilaterale sau 
bilaterale privind accesul întreprinderilor 
Uniunii la piețe ale țărilor terțe în 
domenii reglementate de prezenta 
directivă, la rezultatul obținut în urma 
acestor negocieri, precum și la aplicarea 
efectivă a tuturor acordurilor încheiate.
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Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot modifica 
dispozițiile prezentului articol în contextul 
unor astfel de evoluții.

Or. fr

Justificare

În așteptarea adoptării unei norme privind reciprocitatea, este adecvat să se mențină 
dispozițiile actuale ale legislației privind achizițiile publice.

Amendamentul 1301
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69a

Atunci când o autoritate contractantă 
intenționează să accepte o ofertă anormal 
de scăzută ce cuprinde lucrări, bunuri sau 
servicii din afara Uniunii, în cadrul 
căreia valoarea lucrărilor, a bunurilor 
sau a serviciilor neacoperite depășește
50 % din valoarea totală a lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor care constituie 
oferta, în conformitate cu articolul 22a 
autoritatea contractantă îi va informa în 
scris pe ceilalți ofertanți cu privire la acest 
lucru, explicând motivele pentru care 
prețul sau costurile propuse sunt anormal 
de scăzute.
Ofertele care provin din țări terțe care nu 
au încheiat un acord internațional 
obligatoriu sunt respinse în mod automat 
dacă prețul sau costul perceput este cu 
peste 50 % mai mic decât costul mediu al 
celorlalte oferte.
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Amendamentul 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Propunere de directivă
Articolul 69 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69b

Relații cu țări terțe în ceea ce privește 
contractele de lucrări, bunuri și servicii

(1) Statele membre informează Comisia 
despre orice dificultăți de ordin general, 
întâmpinate și semnalate de 
întreprinderile lor în fapt sau în drept, în 
ceea ce privește obținerea contractelor de 
servicii în țări terțe.
(2) Comisia raportează Parlamentului 
European și Consiliului, înainte de 
31 decembrie 2014 și ulterior periodic, 
despre deschiderea contractelor de servicii 
în țările terțe și despre progresul 
negocierilor cu aceste țări în această 
privință, în special în cadrul OMC.
(3) Comisia încearcă, intervenind pe 
lângă țările terțe interesate, să remedieze 
orice situație în care constată, fie pe baza 
rapoartelor menționate la alineatul (2), fie 
pe baza altor informații, că, în contextul 
atribuirii de contracte de servicii, o țară 
terță:
(a) nu acordă întreprinderilor Uniunii 
acces efectiv, comparabil cu cel acordat 
de Uniune întreprinderilor din acele țari 
terțe; sau
(b) nu acordă întreprinderilor Uniunii 
beneficiul tratamentului național sau 
aceleași posibilități de concurență ca și 
cele disponibile întreprinderilor 
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naționale; sau
(c) acordă întreprinderilor din alte țări 
terțe un tratament mai favorabil decât 
întreprinderilor din Uniune.
(4) Statele membre informează Comisia 
despre orice dificultăți întâmpinate și 
raportate de întreprinderile lor în fapt sau 
în drept și care sunt cauzate de 
nerespectarea dispozițiilor legislației 
internaționale în materie de drept social și 
al mediului enumerate în anexa XI, în 
cazul în care aceste întreprinderi au 
încercat să obțină contracte de servicii în 
țările terțe.
(5) În condițiile menționate la 
alineatele (3) și (4), Comisia poate 
propune Consiliului, în orice moment, să 
suspende sau să restrângă atribuirea 
contractelor de servicii pe o perioadă care 
urmează a fi stabilită în decizie:
(a) întreprinderilor guvernate de legislația 
țării terțe respective;
(b) întreprinderilor afiliate la 
întreprinderile specificate la litera (a) și 
care au sediul oficial în Uniune, dar care 
nu au legătură directă și efectivă cu 
economia unui stat membru;
(c) întreprinderilor care prezintă oferte 
care au ca obiect servicii originare din 
țara terță respectivă.
Consiliul hotărăște, cu majoritate 
calificată, cât mai curând posibil.
Comisia poate propune aceste măsuri din 
proprie inițiativă sau la cererea unui stat 
membru.
(6) Prezentul articol nu aduce atingere 
angajamentelor Uniunii față de țările 
terțe, care derivă din acorduri 
internaționale privind achizițiile publice, 
în special în cadrul OMC.

Or. en
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Amendamentul 1303
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 69 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69b

Relații cu țări terțe în ceea ce privește 
contractele de lucrări, bunuri și servicii

(1) Statele membre informează Comisia 
despre orice dificultăți de ordin general, 
întâmpinate și semnalate de 
întreprinderile lor în fapt sau în drept, în 
ceea ce privește obținerea contractelor de 
lucrări, bunuri și servicii în țări terțe.
(2) Comisia raportează periodic 
Parlamentului European și Consiliului 
despre deschiderea contractelor de 
lucrări, bunuri și servicii în țările terțe și 
despre progresul negocierilor cu aceste 
țări în această privință, în special în 
cadrul OMC.
(3) Comisia încearcă, intervenind pe 
lângă țările terțe interesate, să remedieze 
orice situație în care constată, fie pe baza 
rapoartelor menționate la alineatul (2), fie 
pe baza altor informații, că, în contextul 
atribuirii de contracte de lucrări, bunuri 
și servicii, o țară terță:
(a) nu acordă întreprinderilor din Uniune 
acces efectiv, comparabil cu cel acordat 
de Uniune întreprinderilor din respectiva 
țară terță;
(b) nu acordă întreprinderilor Uniunii 
beneficiul tratamentului național sau 
aceleași posibilități de concurență ca și 
cele disponibile întreprinderilor 
naționale; sau
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(c) acordă întreprinderilor din alte țări 
terțe un tratament mai favorabil decât 
întreprinderilor din Uniune.
(4) Statele membre informează Comisia 
despre orice dificultăți întâmpinate și 
raportate de întreprinderile lor în fapt sau 
în drept și care sunt cauzate de 
nerespectarea dispozițiilor legislației 
internaționale în materie de drept al 
muncii enumerate în anexa XI, în cazul 
în care aceste întreprinderi au încercat să 
obțină contracte de lucrări, bunuri și 
servicii în țările terțe.
(5) În condițiile menționate la 
alineatele (3) și (4), Comisia poate 
propune Consiliului, în orice moment, să 
suspende sau să restrângă atribuirea 
contractelor de lucrări, bunuri și servicii 
pe o perioadă care urmează a fi stabilită 
în decizie :
(a) întreprinderilor guvernate de legislația 
țării terțe respective;
(b) întreprinderilor afiliate la 
întreprinderile specificate la litera (a) și 
care au sediul oficial în Uniune, dar care 
nu au legătură directă și efectivă cu 
economia unui stat membru;
(c) întreprinderilor care prezintă oferte 
care au ca obiect servicii originare din 
țara terță respectivă.
Consiliul hotărăște, cu majoritate 
calificată, cât mai curând posibil.
Comisia poate propune aceste măsuri din 
proprie inițiativă sau la cererea unui stat 
membru.
(6) Prezentul articol nu aduce atingere 
angajamentelor Uniunii față de țările 
terțe, care derivă din acorduri 
internaționale privind achizițiile publice, 
în special în cadrul OMC.

Or. fr
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Justificare

În așteptarea adoptării unei norme privind reciprocitatea, este adecvat să se mențină 
dispozițiile actuale ale legislației privind achizițiile publice.

Amendamentul 1304
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70 eliminat
Condiții de executare a contractului

Autoritățile contractante pot stabili 
condiții speciale privind executarea unui 
contract, cu condiția ca acestea să fie 
indicate în invitația la procedura 
concurențială de ofertare sau în caietul de 
sarcini. Aceste condiții se pot referi în 
special la aspecte sociale și de mediu. Ele 
pot include, de asemenea, cerința ca 
operatorii economici să prevadă 
compensații pentru a acoperi riscurile 
creșterii prețurilor apărute ca urmare a 
fluctuației acestora (hedging) și care ar 
putea afecta substanțial executarea 
contractului.

Or. de

Justificare

Criteriile care nu vizează achizițiile publice folosite în atribuirea contractului ar trebui să fie 
strâns legate de obiectul contractului. Dacă se permite autorităților contractante să 
stabilească condiții specifice pentru execuția unui contract, în special condiții privind aspecte 
sociale și de mediu, autoritățile respective ar putea să devieze de la dispozițiile articolului 66 
și de la criteriile de atribuire pe care le stabilesc.
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Amendamentul 1305
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 70 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici 
să prevadă compensații pentru a acoperi 
riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (hedging) și 
care ar putea afecta substanțial 
executarea contractului.

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale legate de obiectul contractului și 
privind executarea unui contract, cu 
condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu.

Or. en

Amendamentul 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici 
să prevadă compensații pentru a acoperi 
riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (hedging) și 

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu.
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care ar putea afecta substanțial 
executarea contractului.

Or. de

Justificare

Este clar că întreprinderile ar trebui să suporte riscurile asociate creșterilor prețurilor. Teza 
a treia a articolului 70 dă impresia că acestora li s-ar solicita să suporte aceste riscuri numai 
în cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut acest lucru ca și condiție specifică ce 
reglementează execuția unui contract. Prin urmare, chestiunea ar trebui să fie clarificată în 
cadrul fiecărei proceduri de achiziții.

Amendamentul 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 70 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici 
să prevadă compensații pentru a acoperi 
riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (hedging) și 
care ar putea afecta substanțial executarea 
contractului.

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții pot include aspecte sociale, de 
mediu, inovatoare sau economice. Ele pot 
include, de asemenea, cerința ca operatorii 
economici să prevadă compensații pentru a 
acoperi riscurile creșterii prețurilor apărute 
ca urmare a fluctuației acestora (hedging) 
și care ar putea afecta substanțial 
executarea contractului. Cu toate acestea, 
niciuna dintre aceste condiții speciale nu 
trebuie să conducă la o distanțiere de 
obiectul contractului.

Or. en

Amendamentul 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Propunere de directivă
Articolul 70 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici 
să prevadă compensații pentru a acoperi 
riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (hedging) și 
care ar putea afecta substanțial executarea 
contractului.

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții includ 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, reglementările 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 se 
execută lucrările, se prestează serviciile 
sau se furnizează bunurile. Aceste 
obligații se aplică și în situații 
transfrontaliere, în care lucrătorii unui 
stat membru prestează servicii într-un alt 
stat membru. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici 
să prevadă compensații pentru a acoperi 
riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (hedging) și 
care ar putea afecta substanțial executarea 
contractului.

Or. de

Amendamentul 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 70 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici 
să prevadă compensații pentru a acoperi 
riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (hedging) și 
care ar putea afecta substanțial executarea 
contractului.

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții pot include aspecte sociale și de 
mediu, precum și protecția socială și 
protecția locurilor de muncă și condițiile 
de lucru aplicabile în locul în care sunt se 
execută lucrările, se prestează serviciile 
sau se furnizează bunurile, conform 
legislației de la nivel național și/sau 
contractelor colective de muncă sau 
dispozițiilor legislației internaționale în 
domeniul muncii enumerate în anexa XI. 
Ele pot include, de asemenea, cerința ca 
operatorii economici să prevadă 
compensații pentru a acoperi riscurile 
creșterii prețurilor apărute ca urmare a 
fluctuației acestora (hedging) și care ar 
putea afecta substanțial executarea 
contractului.

Or. en

Amendamentul 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 70 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici 

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini și să aibă 
relevanță directă pentru lucrările, 
bunurile sau serviciile vizate de contract. 
Aceste condiții pot include cerința ca 
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să prevadă compensații pentru a acoperi 
riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (hedging) și 
care ar putea afecta substanțial executarea 
contractului.

operatorii economici să prevadă 
compensații pentru a acoperi riscurile 
creșterii prețurilor apărute ca urmare a 
fluctuației acestora (hedging) și care ar 
putea afecta substanțial executarea 
contractului.

Or. en

Amendamentul 1311
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 70 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu. De asemenea, pot 
include cerința ca operatorii economici să 
prevadă compensații pentru riscurile de 
creștere a prețurilor care rezultă în urma 
fluctuațiilor de preț (acoperire împotriva 
riscurilor - hedging) și care ar putea avea 
un impact semnificativ asupra execuției 
unui contract.

(1) Autoritățile contractante pot stabili 
condiții speciale privind executarea unui 
contract, cu condiția ca acestea să fie 
indicate în invitația la procedura 
concurențială de ofertare sau în caietul de 
sarcini.

(2) Aceste condiții se pot referi în special 
la aspecte sociale și de mediu.

(3) Statele membre pot impune cerința ca 
operatorii economici să primească 
compensații în cazul creșteri ale prețurilor 
care nu au putut fi anticipate la 
depunerea ofertei.

Or. it
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Amendamentul 1312
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici 
să prevadă compensații pentru a acoperi 
riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (hedging) și 
care ar putea afecta substanțial executarea 
contractului.

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici 
să prevadă compensații pentru a acoperi 
riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (prin 
utilizarea diferitelor strategii de hedging, 
inclusiv prin utilizarea unor formule de 
adoptare a prețurilor) și care ar putea 
afecta substanțial executarea contractului.

Or. en

Amendamentul 1313
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 70 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici 
să prevadă compensații pentru a acoperi 

Entitățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la măsuri de 
formare pentru șomeri și tineri. Ele pot 
include, de asemenea, cerința ca operatorii 
economici să prevadă compensații pentru a 
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riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (hedging) și 
care ar putea afecta substanțial executarea 
contractului.

acoperi riscurile creșterii prețurilor apărute 
ca urmare a fluctuației acestora (hedging) 
și care ar putea afecta substanțial 
executarea contractului.

Or. en

Amendamentul 1314
Ádám Kósa

Propunere de directivă
Articolul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici 
să prevadă compensații pentru a acoperi 
riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (hedging) și 
care ar putea afecta substanțial executarea 
contractului.

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu, astfel cum se prevede 
la considerentul 41. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici 
să prevadă compensații pentru a acoperi 
riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (hedging) și 
care ar putea afecta substanțial executarea 
contractului.

Or. en

Amendamentul 1315
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 70 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot stipula că un 
contract trebuie să includă cerințe privind 
condițiile de muncă, astfel cum se prevede 
în Convenția nr. 94 a OIM.

Or. fi

Amendamentul 1316
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autoritate contractantă poate, de 
asemenea, să solicite ca un contract să 
cuprindă clauze privind munca în sensul 
Convenției nr. 94 a Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM).

Or. fi

Amendamentul 1317
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 70 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70a

Obligații privind fiscalitatea, protecția 
mediului, dispozițiile de protecție a muncii 
și condițiile de muncă
(1) O autoritate contractantă poate indica 
sau poate fi obligată de un stat membru să 
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indice în caietul de sarcini organismul 
sau organismele de la care candidații sau 
ofertanții pot obține informații pertinente 
privind obligațiile referitoare la impozite, 
protecția mediului, dispozițiile de protecție 
a muncii și condițiile de muncă aplicate în 
mod normal în locul în care urmează să 
se execute lucrările sau să se presteze 
serviciile și care se aplică lucrărilor 
efectuate în locul respectiv sau serviciilor 
prestate în decursul perioadei de 
executare a contractului.
(2) Autoritatea contractantă care 
furnizează informațiile prevăzute la 
alineatul (1) solicită ofertanților sau 
candidaților la procedurile de atribuire a 
contractelor de achiziții publice să 
menționeze că, la elaborarea ofertei, au 
ținut seama de obligațiile referitoare la 
dispozițiile privind protecția muncii și 
condițiile de muncă aplicate în mod 
normal în locul în care urmează să se 
execute lucrările sau să se presteze 
serviciile.
(3) Statele membre care aplică o măsură 
de protecție a informatorilor în rândul 
funcționarilor publici (în sectorul public) 
pot solicita asigurarea unui nivel de 
protecție echivalent pentru angajații unui 
operator economic, în cazul în care 
operatorul respectiv execută servicii 
finanțate din fonduri publice.

Or. en

Justificare

Acest amendament reintroduce, cu mici modificări, articolul 27 din actuala Directivă privind 
achizițiile publice (2004/18/CE). Acest articol important nu ar trebui eliminat. Protejarea 
denunțătorilor de abuzuri din statele membre care au sau care doresc să aibă astfel de 
drepturi și norme trebuie respectată.

Amendamentul 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Propunere de directivă
Articolul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 71 eliminat
Subcontractarea

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă poate solicita ofertantului, 
sau poate fi obligată de un stat membru să 
îi solicite acestuia, să indice în oferta sa 
partea din contract pe care intenționează 
să o subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții propuși.
(2) Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
autoritatea contractantă să transfere 
direct subcontractantului respectiv plățile 
datorate pentru servicii, bunuri sau 
lucrări furnizate contractantului 
principal. În acest caz, statele membre 
instituie mecanisme corespunzătoare 
pentru a permite contractantului principal 
să formuleze obiecții cu privire la plățile 
necuvenite. Dispozițiile privind această 
modalitate de plată trebuie incluse în 
documentele achiziției.
(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

Or. de

Justificare

Relația dintre ofertant și subcontractant este reglementată în legislația națională privind 
contractele, care ar trebui să rămână în continuare neafectată. Dispoziția ar crea 
incertitudine juridică în sensul că un subcontractant care lucrează pentru autoritatea 
contractantă în schimbul unei plăți ar deveni contractant. Dispoziția ar putea priva 
autoritatea contractantă de opțiunea reținerii unei plăți în eventualitatea în care contractul 
nu este executat în mod adecvat.
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Amendamentul 1319
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 71 eliminat
Subcontractarea

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă poate solicita ofertantului, 
sau poate fi obligată de un stat membru să 
îi solicite acestuia, să indice în oferta sa 
partea din contract pe care intenționează 
să o subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții propuși.
(2) Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
autoritatea contractantă să transfere 
direct subcontractantului respectiv plățile 
datorate pentru servicii, bunuri sau 
lucrări furnizate contractantului 
principal. În acest caz, statele membre 
instituie mecanisme corespunzătoare 
pentru a permite contractantului principal 
să formuleze obiecții cu privire la plățile 
necuvenite. Dispozițiile privind această 
modalitate de plată trebuie incluse în 
documentele achiziției.
(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

Or. en

Justificare

Întrucât contractantul principal este întotdeauna responsabil pentru îndeplinirea tuturor 
obligațiilor sale față de unitatea contractantă, unitatea contractantă nu are niciun motiv 
pentru a solicita ofertantului să indice partea din contract pe care poate intenționa să o 
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subcontracteze. Propunerea este complet imposibil de aplicat în practică. Unitatea 
contractantă nu poate stabili prețul serviciilor, al bunurilor sau al lucrărilor relevante ale 
subcontractantului, întrucât acesta este un secret comercial al contractantului principal.

Amendamentul 1320
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă poate solicita ofertantului, sau 
poate fi obligată de un stat membru să îi 
solicite acestuia, să indice în oferta sa 
partea din contract pe care intenționează să 
o subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții propuși.

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă poate solicita ofertantului să 
indice în oferta sa partea din contract pe 
care intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși.
Dacă sunt necesare o expertiză și/sau 
echipamente speciale, contractantul 
principal ar trebui să indice 
subcontractanții în contractul de achiziții.

Or. en

Amendamentul 1321
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă poate solicita ofertantului, sau 
poate fi obligată de un stat membru să îi 
solicite acestuia, să indice în oferta sa 
partea din contract pe care intenționează să 
o subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții propuși.

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă solicită ofertantului să indice 
în oferta sa partea din contract pe care 
dorește să o subcontracteze unor terți, 
precum și subcontractanții propuși, și să 
furnizeze informații referitoare la
subcontractant, inclusiv numele, datele de 
contact și reprezentanții legali ai acestuia.
Autoritatea contractantă trebuie să fie 
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informată fără întârziere cu privire la 
orice modificare în lanțul de 
subcontractare.
În cazul în care se propune o modificare, 
inclusiv participarea unui subcontractant 
nou în lanțul de subcontractare, 
contractantul principal trebuie să indice 
numele, datele de contact și reprezentanții 
legali ai acestuia. Operatorii din lanțul de 
subcontractare trebuie să respecte 
dispozițiile prezentei directive și condițiile 
stabilite în documentele privind 
furnizarea și garantează îndeplinirea 
obligațiilor asociate contractului la un 
nivel echivalent celui definit în invitația la 
licitație.

Or. fr

Amendamentul 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă poate solicita ofertantului, sau 
poate fi obligată de un stat membru să îi 
solicite acestuia, să indice în oferta sa 
partea din contract pe care intenționează să 
o subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții propuși.

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă solicită ofertantului să indice 
în oferta sa partea din contract pe care 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși, și 
să furnizeze informații referitoare la 
subcontractant, inclusiv numele, datele de 
contact și reprezentanții legali ai acestuia.

Orice modificare la nivelul lanțului de 
subcontractare este propusă de operatorul 
economic și aprobată de autoritatea 
contractantă. În cazul în care schimbarea 
propusă vizează, de asemenea, implicarea 
unui nou subcontractant, contractantul 
principal furnizează numele acestuia și al 
reprezentanților juridici, precum și datele 
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de contact.
Operatorii din lanțul de subcontractare 
asigură respectarea dispozițiilor prezentei 
directive și a condițiilor stabilite în 
documentele achiziției și garantează 
îndeplinirea obligațiilor prevăzute în 
contractul echivalent cu cel definit în 
ofertă.

Or. en

Amendamentul 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă poate solicita ofertantului, sau 
poate fi obligată de un stat membru să îi 
solicite acestuia, să indice în oferta sa 
partea din contract pe care intenționează să 
o subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții propuși.

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă solicită ofertantului, sau este 
obligată de un stat membru să îi solicite 
acestuia, să indice în oferta sa partea din 
contract pe care intenționează să o 
subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții propuși, și să furnizeze 
informații despre subcontractanți, 
inclusiv numele, datele de contact și 
reprezentanții legali ai acestora. Orice 
modificare în lanțul de subcontractare și 
orice noi subcontractanți, inclusiv 
numele, datele de contact și reprezentanții 
legali ai acestuia, trebuie indicate fără 
întârziere autorității contractante.

Or. de

Amendamentul 1324
Phil Prendergast
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Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă poate solicita ofertantului, sau 
poate fi obligată de un stat membru să îi 
solicite acestuia, să indice în oferta sa 
partea din contract pe care intenționează să 
o subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții propuși.

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă poate solicita ofertantului, sau 
poate fi obligată de un stat membru să îi 
solicite acestuia, să indice în oferta sa 
partea din contract pe care intenționează să 
o subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții propuși. Autoritățile 
contractante pot refuza subcontractanți 
care nu prezintă o valoare adăugată sau 
care reprezintă un risc tehnic, juridic sau 
financiar. Autoritățile contractante pot 
indica în documentele din ofertă partea 
care nu poate fi subcontractată. În 
documentele aferente achiziției se vor 
stipula motivele acestei restricții.

Or. en

Amendamentul 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre restrâng posibilitatea 
de subcontractare a unui ofertant la cel 
mult trei subcontractanți succesivi în 
executarea unui contract de achiziții 
publice. Autoritățile contractante pot 
stabili limitări suplimentare pentru 
utilizarea subcontractării, în ceea ce 
privește numărul de subcontractanți sau 
de subcontractanți succesivi sau 
posibilitatea efectuării de modificări la 
nivelul lanțului de subcontractare sau pot 
stabili ca nicio parte a contractului să nu 
fie subcontractată terților.
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Or. en

Amendamentul 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Motivele pentru utilizarea de 
subcontractanți sunt stabilite în 
documentele achiziției. Acestea ar trebui 
să se bazeze pe considerații tehnice și nu 
ar trebui să fie concepute pentru a reduce 
costurile cu forța de muncă.

Or. de

Amendamentul 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Motivele pentru utilizarea de 
subcontractanți sunt stabilite în 
documentele achiziției, au la bază 
considerente strict tehnice și nu eludează 
legislația și obligațiile relevante, care se 
aplică în locul în care se execută 
lucrările, se prestează serviciile sau se 
furnizează bunurile.

Or. en
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Amendamentul 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
autoritatea contractantă să transfere 
direct subcontractantului respectiv plățile 
datorate pentru servicii, bunuri sau 
lucrări furnizate contractantului 
principal. În acest caz, statele membre 
instituie mecanisme corespunzătoare 
pentru a permite contractantului principal 
să formuleze obiecții cu privire la plățile 
necuvenite. Dispozițiile privind această 
modalitate de plată trebuie incluse în 
documentele achiziției.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
autoritatea contractantă să transfere 
direct subcontractantului respectiv plățile 
datorate pentru servicii, bunuri sau 
lucrări furnizate contractantului 
principal. În acest caz, statele membre 
instituie mecanisme corespunzătoare 
pentru a permite contractantului principal 

eliminat



PE492.860v01-00 160/174 AM\908713RO.doc

RO

să formuleze obiecții cu privire la plățile 
necuvenite. Dispozițiile privind această 
modalitate de plată trebuie incluse în 
documentele achiziției.

Or. en

Justificare

Plata directă efectuată de către autoritățile contractante către subcontractanți încalcă 
principiul juridic al libertății de contractare și elimină influența pe care furnizorii principali 
o au asupra lanțului lor de aprovizionare din punctul de vedere al unei livrări oportune și 
calitative a produselor sau serviciilor externalizate către subcontractant.

Amendamentul 1330
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
autoritatea contractantă să transfere 
direct subcontractantului respectiv plățile 
datorate pentru servicii, bunuri sau 
lucrări furnizate contractantului 
principal. În acest caz, statele membre 
instituie mecanisme corespunzătoare 
pentru a permite contractantului principal 
să formuleze obiecții cu privire la plățile 
necuvenite. Dispozițiile privind această 
modalitate de plată trebuie incluse în 
documentele achiziției.

eliminat

Or. en

Justificare

Relația dintre contractant și subcontractant reprezintă un element fundamental al dreptului 
contractual. Propunerea va conduce la situații în care subcontractanții încearcă să obțină o 
plată direct din partea autorității contractante și să priveze autoritatea de dreptul său de a 
suspenda plățile din partea contractantului din motive legate de execuția validă a 
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contractului.

Amendamentul 1331
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
autoritatea contractantă să transfere 
direct subcontractantului respectiv plățile 
datorate pentru servicii, bunuri sau 
lucrări furnizate contractantului 
principal. În acest caz, statele membre 
instituie mecanisme corespunzătoare 
pentru a permite contractantului principal 
să formuleze obiecții cu privire la plățile 
necuvenite. Dispozițiile privind această 
modalitate de plată trebuie incluse în 
documentele achiziției.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1332
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
autoritatea contractantă să transfere direct 
subcontractantului respectiv plățile datorate 
pentru servicii, bunuri sau lucrări furnizate 

(2) Statele membre restrâng posibilitatea 
de subcontractare a unui ofertant la cel 
mult trei subcontractanți succesivi în 
executarea unui contract de achiziții 
publice.
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contractantului principal. În acest caz, 
statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare pentru a permite 
contractantului principal să formuleze 
obiecții cu privire la plățile necuvenite. 
Dispozițiile privind această modalitate de 
plată trebuie incluse în documentele 
achiziției.

Statele membre dispun ca, la cererea 
subcontractantului și atunci când natura 
contractului permite acest lucru, autoritatea 
contractantă să transfere direct 
subcontractantului respectiv plățile datorate 
pentru servicii, bunuri sau lucrări furnizate 
contractantului principal. În acest caz, 
statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare pentru a permite
contractantului principal să formuleze 
obiecții cu privire la plățile necuvenite. 
Dispozițiile privind această modalitate de 
plată trebuie stabilite în documentele 
achiziției.

Or. fr

Amendamentul 1333
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
autoritatea contractantă să transfere direct 
subcontractantului respectiv plățile datorate 
pentru servicii, bunuri sau lucrări furnizate 
contractantului principal. În acest caz, 
statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare pentru a permite 
contractantului principal să formuleze 
obiecții cu privire la plățile necuvenite. 

(2) Statele membre dispun ca, la cererea 
subcontractantului și atunci când natura 
contractului permite acest lucru, autoritatea 
contractantă să transfere direct 
subcontractantului respectiv plățile datorate 
pentru servicii, bunuri sau lucrări furnizate 
contractantului principal. În acest caz, 
statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare pentru a permite 
contractantului principal să formuleze 
obiecții cu privire la plățile necuvenite. 
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Dispozițiile privind această modalitate de 
plată trebuie incluse în documentele 
achiziției.

Dispozițiile privind această modalitate de 
plată trebuie incluse în documentele 
achiziției.

Or. de

Amendamentul 1334
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
autoritatea contractantă să transfere direct 
subcontractantului respectiv plățile datorate 
pentru servicii, bunuri sau lucrări furnizate 
contractantului principal. În acest caz, 
statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare pentru a permite 
contractantului principal să formuleze 
obiecții cu privire la plățile necuvenite. 
Dispozițiile privind această modalitate de 
plată trebuie incluse în documentele 
achiziției.

(2) Statele membre dispun în propriile 
reglementări ca, la cererea 
subcontractantului și atunci când natura 
contractului permite acest lucru, autoritatea 
contractantă să poată transfera direct 
subcontractantului respectiv plățile datorate 
pentru servicii, bunuri sau lucrări furnizate 
contractantului principal. În acest caz, 
statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare pentru a permite 
contractantului principal să formuleze 
obiecții cu privire la plățile necuvenite. 
Dispozițiile privind această modalitate de 
plată trebuie incluse în documentele 
achiziției.

Or. it

Amendamentul 1335
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot dispune ca, la (2) Statele membre dispun în propriile 
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cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
autoritatea contractantă să transfere direct 
subcontractantului respectiv plățile datorate 
pentru servicii, bunuri sau lucrări furnizate 
contractantului principal. În acest caz, 
statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare pentru a permite 
contractantului principal să formuleze 
obiecții cu privire la plățile necuvenite. 
Dispozițiile privind această modalitate de 
plată trebuie incluse în documentele 
achiziției.

reglementări ca, la cererea 
subcontractantului și atunci când natura 
contractului permite acest lucru, autoritatea 
contractantă să poată transfera direct 
subcontractantului respectiv plățile datorate 
pentru servicii, bunuri sau lucrări furnizate 
contractantului principal. În acest caz, 
statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare pentru a permite 
contractantului principal să formuleze 
obiecții cu privire la plățile necuvenite. 
Dispozițiile privind această modalitate de 
plată trebuie incluse în documentele 
achiziției.

Or. it

Amendamentul 1336
Herbert Dorfmann

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazurile în care subcontractanții 
nu sunt plătiți în mod direct, statele 
membre introduc mecanisme care să 
garanteze că principalul contractant nu 
asigură subcontractanților condiții mai 
puțin favorabile decât cele convenite între 
autoritatea contractantă și contractantul 
principal.

Or. de

Amendamentul 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide că 
autoritatea contractantă poate exclude un 
subcontractant indicat în ofertă dacă:
(i) subcontractantul nu îndeplinește 
criteriile de selecție stabilite pentru o 
ofertă;
(ii) subcontractantul nu poate îndeplini în 
mod adecvat partea sa de contract.
Condițiile de participare la o procedură și 
capacitatea subcontractantului de a-și 
îndeplini în mod adecvat partea sa din 
contract sunt evaluate în mod 
proporțional cu partea de contract 
atribuită subcontractantului, pe baza 
criteriilor de selecție calitativă indicate la 
articolele 55 și 56.

Or. en

Justificare

Autoritățile contractante ar trebui să dispună de mai multe posibilități pentru a-și exercita 
influența asupra subcontractării realizate de ofertantul câștigător. În special, acestea ar 
trebui să fie competente să verifice caracterul adecvat și calificarea subcontractanților 
propuși. Toate cerințele în acest sens trebuie să respecte principiul proporționalității.

Amendamentul 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Neclar.

Amendamentul 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Alineatul (1) nu aduce atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

Or. fr

Amendamentul 1340
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Alineatul (1) nu aduce atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

Or. en

Amendamentul 1341
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal. Autorității contractante i se 
poate solicita să impună ca 
subcontractantul să respecte obligațiile 
prevăzute de legislația Uniunii în 
domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale 
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI.

Or. en

Amendamentul 1342
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Motivele pentru utilizarea de 
subcontractanți trebuie stabilite în 
documentele achiziției și justificate strict 
prin considerații de ordin tehnic. 
Subcontractarea nu poate fi utilizată 
pentru a eluda legislația relevantă și 
obligațiile legate de execuția de lucrări, de 
prestarea de servicii și de furnizarea de 
bunuri.
Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii administratorului de proiect și 
subcontractanților.

Statele membre trebuie să asigure 
existența unui sistem de răspundere 
individuală și în solidar de-a lungul 
lanțului de subcontractare.

Or. fr
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Amendamentul 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Contractantul principal și orice 
subcontractant intermediar poate fi tras la 
răspundere în mod direct, în plus față de 
un subcontractant sau în locul acestuia, 
în calitate de garant de către angajatul 
și/sau de către fondurile comune sau 
instituțiile partenerilor sociali pentru 
orice răspundere care decurge din 
nerespectarea de către subcontractant a 
dispozițiilor privind 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, 
reglementările sau dispozițiile 
administrative ale UE și naționale, 
hotărâri arbitrale, contracte și convenții 
colective și dispozițiile de drept 
internațional al muncii enumerate în 
anexa XI aplicabile în locul în care se 
execută lucrările, se prestează serviciile 
sau se furnizează bunurile. Aceste 
obligații se aplică și în situații 
transfrontaliere, în care lucrătorii unui 
stat membru prestează servicii într-un alt 
stat membru. Această dispoziție se aplică 
fără a face obiectul niciunei alte condiții, 
în special fără ca angajatorul să fie în 
mod direct vinovat.

Or. de

Amendamentul 1344
Peter Simon



AM\908713RO.doc 169/174 PE492.860v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Alineatul (1) nu aduce atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

Or. de

Amendamentul 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii contractantului principal și 
subcontractanților.

Statele membre asigură existența unui 
sistem de răspundere individuală și în 
solidar de-a lungul lanțului de 
subcontractare.
Operatorul economic principal și orice 
subcontractant implicat într-un contract 
de achiziții publice sunt răspunzători în 
mod individual și în solidar pentru orice 
încălcare de către un subcontractant a 
dispozițiilor referitoare la drepturile 
fundamentale, la cerințele privind 
sănătatea și siguranța, la normele și 
standardele sociale, la condițiile de 
muncă și de angajare, la sănătatea și 
siguranța la locul de muncă și la 
securitatea socială, astfel cum sunt 
stabilite de legislațiile, reglementările și 
dispozițiile administrative ale UE și 
naționale, de acordurile și de contractele 
colective, precum și de dispozițiile 
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dreptului internațional al muncii, 
enumerate în anexa XI, aplicabile în locul 
în care se execută lucrările, se prestează 
serviciile sau se furnizează bunurile.
Statele membre pot prevedea în legislația 
națională norme mai stricte privind 
răspunderea.

Or. en

Amendamentul 1346
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Operatorul economic principal și 
orice subcontractant implicat în 
desfășurarea de lucrări în cadrul unui 
contract de achiziție publică răspund în 
mod individual și în solidar pentru 
nerespectarea de către subcontractant a 
cerințelor referitoare la drepturile 
fundamentale, la sănătate și siguranță, a 
normelor și standardelor sociale, a 
cerințelor vizând condițiile de angajare și 
de muncă, sănătatea și siguranța la locul 
de muncă și securitatea socială, precum și 
pentru nerespectarea oricăror dispoziții 
relevante din legislația Uniunii Europene, 
din normele legislative, administrative sau 
de reglementare naționale, din convențiile 
și contractele colective de muncă și din 
acordurile internaționale enumerate în 
anexa XI, aplicabile în locul în care se 
execută lucrările, se prestează serviciile 
sau se furnizează bunurile.
Aceste obligații se aplică și în situații 
transfrontaliere, în care lucrătorii unui 
stat membru prestează servicii într-un alt 
stat membru.
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Autoritatea contractantă stipulează în 
contractul încheiat cu contractantul
principal, iar contractantul principal și 
toți subcontractanții intermediari 
stipulează în contractele încheiate cu 
subcontractanții lor că, în cazul în care 
au motive să bănuiască subcontractantul 
imediat următor de faptul că a încălcat 
normele stabilite la primul paragraf, 
subcontractantul imediat următor 
întreprinde fără întârziere măsuri în 
vederea remedierii situației și că, în caz 
contrar, contractul în cauză este reziliat.
Statele membre pot prevedea în legislația 
națională norme mai stricte privind 
răspunderea.

Or. fr

Amendamentul 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile contractante asigură că 
ofertanții câștigători sunt obligați prin 
contract să respecte, pe durata execuției 
contractului, dispozițiile administrative, 
de reglementare și juridice obligatorii, 
aflate în vigoare în statul membru în care 
se execută contractul.
În plus, dacă ofertantul câștigător 
subcontractează o parte din lucrări, 
bunuri sau servicii și dacă, pe durata 
executării contractului, dispozițiile 
menționate la primul paragraf au fost 
încălcate de oricare dintre 
subcontractanți, încălcarea fiind stabilită 
de o instanță sau de altă autoritate 
competentă, ofertantul câștigător va 
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dispune sancțiuni eficiente, proporționale 
și disuasive împotriva subcontractantului 
(subcontractanților) în cauză.
Dacă ofertantul câștigător nu a respectat 
obligațiile prevăzute la primul și/sau al 
doilea paragraf în termen de trei luni de 
la hotărârea inițială a instanței sau a altei 
autorități competente, autoritatea 
contractantă sesizează instanța sau altă 
autoritate competentă în scopul 
pronunțării unei decizii referitoare la 
sancțiunile adecvate.

Or. en

Justificare

Această propunere încearcă să țină seama de îngrijorările raportorului cu privire la 
legislația aplicabilă care afectează obligațiile contractantului principal și obligațiile de-a 
lungul lanțului de aprovizionare, asigurând în același timp faptul că aceste noi norme rămân 
compatibile cu principiile de bază ale libertății de contractare și că nu sunt încălcate.

Amendamentul 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Maximum trei întreprinderi pot fi 
implicate succesiv în execuția unui 
contract de achiziții publice în calitate de 
subcontractanți.

Or. de

Amendamentul 1349
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Modificarea unui contract în cursul 
perioadei sale de valabilitate nu este 
considerată substanțială atunci când 
dezvoltarea de bunuri și servicii și 
promovarea inovațiilor implică o 
cooperare flexibilă între părțile 
contractante.

Or. en

Amendamentul 1350
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Modificarea unui contract în cursul 
perioadei sale de valabilitate este 
considerată substanțială în sensul 
alineatului (1) atunci când, prin această 
modificare, contractul devine substanțial 
diferit față de cel încheiat inițial. În orice 
caz, fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4), o modificare este considerată 
substanțială atunci când este îndeplinită 
una dintre următoarele condiții:

(2) În orice caz, fără a aduce atingere 
alineatelor (3) și (4), o modificare este 
considerată substanțială atunci când este 
îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Or. fr

Amendamentul 1351
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Modificarea unui contract în cursul 
perioadei sale de valabilitate este 
considerată substanțială în sensul 
alineatului (1) atunci când, prin această 
modificare, contractul devine substanțial 
diferit față de cel încheiat inițial. În orice 
caz, fără a aduce atingere alineatelor (3) și 
(4), o modificare este considerată 
substanțială atunci când este îndeplinită 
una dintre următoarele condiții:

(2) Modificarea unui contract în cursul 
perioadei sale de valabilitate este 
considerată substanțială în sensul 
alineatului (1) atunci când, prin această 
modificare, contractul devine substanțial 
diferit față de cel încheiat inițial. Fără a 
aduce atingere alineatelor (3) și (4), o 
modificare este considerată substanțială 
atunci când este îndeplinită una dintre 
următoarele condiții:

Or. es


