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Amendamentul 1352
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 2 – literele -a și -aa (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) modificarea modifică natura 
contractului;
(-aa) modificarea implică înlocuirea 
partenerului contractual;

Or. fr

Justificare

Dispozițiile referitoare la modificarea contractelor în curs trebuie completate (modificarea 
naturii contractului reprezintă o modificare substanțială în toate cazurile) și clarificate 
[alineatul (3) existent a fost încorporat în alineatul (2) în scopul simplificării, deoarece este 
vorba tot despre un caz de modificare substanțială].

Amendamentul 1353
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modificarea schimbă balanța 
economică a contractului în favoarea 
contractantului;

(b) modificarea schimbă balanța 
economică a contractului în favoarea 
contractantului, astfel cum s-a stabilit în 
momentul atribuirii contractului;

Or. es

Amendamentul 1354
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) modificarea extinde domeniul
contractului în mod considerabil astfel 
încât acesta să includă bunuri, servicii sau 
lucrări care nu erau incluse inițial.

(c) modificarea extinde obiectul
contractului în mod considerabil astfel 
încât acesta să includă bunuri, servicii sau 
lucrări care nu erau incluse inițial.

Or. fr

Amendamentul 1355
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înlocuirea partenerului contractual 
este considerată ca fiind modificare 
substanțială în sensul alineatului (1).

eliminat

Or. fr

Justificare

Eliminare a acestui alineat în conformitate cu amendamentul depus la articolul 72 
alineatul (2) [noua literă (cb)]. Clarificare a textului inițial.

Amendamentul 1356
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică în cazul preluării poziției 
contractantului inițial prin succesiune 
universală sau parțială, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale, de 
către un alt operator economic care 

Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică în cazul preluării poziției 
contractantului inițial prin succesiune 
universală sau parțială, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale, de 
către un alt operator economic care 
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îndeplinește criteriile de selecție calitativă 
stabilite inițial, cu condiția ca aceasta să nu 
implice alte modificări substanțiale ale 
contractului și să nu se facă în scopul de a 
eluda aplicarea prezentei directive.

îndeplinește criteriile de selecție calitativă 
stabilite inițial, cu condiția ca aceasta să nu 
implice alte modificări substanțiale ale 
contractului și să nu se facă în scopul de a 
eluda aplicarea prezentei directive sau în 
cazul preluării de către autoritatea 
contractantă a statutului de parte 
semnatară a contractanților principali în 
temeiul dispozițiilor statului membru în 
conformitate cu articolul 71.

Or. en

Justificare

Alineatele (4) și (6) nu sunt coerente astfel încât să nu se creeze incertitudini juridice. Ar 
trebui să se păstreze formularea din Directiva 2004/18/CE care este similară cu cea a 
alineatului (6) și să se elimine articolul 72 alineatul (4).

Amendamentul 1357
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică în cazul preluării poziției 
contractantului inițial prin succesiune 
universală sau parțială, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale, de 
către un alt operator economic care 
îndeplinește criteriile de selecție calitativă 
stabilite inițial, cu condiția ca aceasta să nu 
implice alte modificări substanțiale ale 
contractului și să nu se facă în scopul de a 
eluda aplicarea prezentei directive.

Alineatul (2) litera (aa) nu se aplică în 
cazul preluării poziției contractantului 
inițial prin succesiune universală sau 
parțială, ca urmare a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale, a 
transferului de capital sau de active între 
întreprinderi sau a preluării partenerului 
contractual în urma insolvenței acestuia,
de către un alt operator economic care 
îndeplinește criteriile de selecție calitativă 
stabilite inițial, cu condiția ca aceasta să nu 
implice alte modificări substanțiale ale 
contractului și să nu se facă în scopul de a 
eluda aplicarea prezentei directive.

Or. fr
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Amendamentul 1358
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică în cazul preluării poziției
contractantului inițial prin succesiune 
universală sau parțială, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale, de 
către un alt operator economic care 
îndeplinește criteriile de selecție calitativă 
stabilite inițial, cu condiția ca aceasta să nu 
implice alte modificări substanțiale ale 
contractului și să nu se facă în scopul de a 
eluda aplicarea prezentei directive.

Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică în cazul preluării poziției 
contractantului inițial prin succesiune 
universală sau parțială, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale sau în 
baza unei clauze contractuale, de către un 
alt operator economic care îndeplinește 
criteriile de selecție calitativă stabilite 
inițial, cu condiția ca aceasta să nu implice 
alte modificări substanțiale ale contractului 
și să nu se facă în scopul de a eluda 
aplicarea prezentei directive.

Or. es

Amendamentul 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică nici în cazul 
schimbării autorității contractante înainte 
de finalul contractului.

Or. de

Justificare

Ar putea exista nevoia, în cazul unui contract pe termen lung, ca autoritatea contractantă –
cu acordul contractantului – să transfere contractul, de exemplu, unui alt organism sau unei 
alte sucursale, care ar deveni noua autoritate contractantă. Aceasta nu ar trebui să constituie 
o modificare substanțială a dispozițiilor din contract.
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Amendamentul 1360
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile 
stabilite la articolul 4 și este mai mică de 
5 % din prețul contractului inițial, cu 
condiția ca respectiva modificare să nu 
schimbe caracterul general al 
contractului. În cazul în care se 
efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza 
valorii cumulate a modificărilor 
succesive.

eliminat

Or. en

Justificare

Alineatele (4) și (6) nu sunt coerente astfel încât să nu se creeze incertitudini juridice; ar 
trebui să se păstreze formularea din Directiva 2004/18/CE care este similară cu cea a 
alineatului (6) și să se elimine articolul 72 alineatul (4).

Amendamentul 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 și este mai mică de 5 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată în fiecare 
caz substanțială în sensul alineatului (1) 
dacă valoarea sa nu depășește pragurile 
stabilite la articolul 4 și este mai mică de 
10 % din prețul contractului inițial, cu 
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respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

condiția ca respectiva modificare să nu 
schimbe caracterul general al contractului. 
În cazul în care se efectuează mai multe 
modificări succesive, evaluarea se face pe 
baza valorii cumulate a modificărilor 
succesive.

Or. de

Justificare

O modificare de 5 % este prea scăzută, deoarece ar însemna că aproape orice mică 
modificare ar fi clasificată drept substanțială. S-ar genera un nivel disproporționat al 
birocrației, în special în cazul proiectelor de lucrări publice. În practică, o valoare de 10 % 
ar părea mai realistă.

Amendamentul 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 și este mai mică de 5 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 și este mai mică de 15 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

Or. fr

Amendamentul 1363
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 și este mai mică de 5 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 sau este mai mică de 10 %
din prețul contractului inițial, cu condiția 
ca respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

Or. fr

Amendamentul 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă
valoarea sa nu depășește pragurile 
stabilite la articolul 4 și este mai mică de 
5 % din prețul contractului inițial, cu 
condiția ca respectiva modificare să nu 
schimbe caracterul general al contractului. 
În cazul în care se efectuează mai multe 
modificări succesive, evaluarea se face pe 
baza valorii cumulate a modificărilor 
succesive.

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
este mai mică de 20 % din prețul 
contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

Or. en

Amendamentul 1365
Philippe Juvin
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Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 și este mai mică de 5 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 și este mai mică de 5 % din 
prețul actualizat al contractului inițial, cu 
condiția ca respectiva modificare să nu 
schimbe caracterul general al contractului. 
În cazul în care se efectuează mai multe 
modificări succesive, evaluarea se face pe 
baza valorii cumulate a modificărilor 
succesive.

Or. fr

Justificare

Luare în considerare a prețului actualizat al contractului inițial, care pare să fie un punct de 
referință mai corect.

Amendamentul 1366
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile 
stabilite la articolul 4 și este mai mică de 
5 % din prețul contractului inițial, cu 
condiția ca respectiva modificare să nu 
schimbe caracterul general al contractului. 
În cazul în care se efectuează mai multe 
modificări succesive, evaluarea se face pe 

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa este mai mică de 10 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.
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baza valorii cumulate a modificărilor 
succesive.

Or. es

Amendamentul 1367
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 și este mai mică de 5 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește 20 % din prețul 
contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

Or. it

Amendamentul 1368
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 și este mai mică de 5 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește 10 % din prețul 
contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
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caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

Or. it

Amendamentul 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 și este mai mică de 5 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 și este mai mică de 15 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

Or. en

Justificare

În 2000, CEJ a confirmat că o majorare cu 10 % nu impune o nouă procedură de achiziție 
(5.10.2000, cauza C-337/9, Comisia Comunităților Europene/Republica Franceză). Stabilirea 
pragului la 5 % ar împiedica orice modificare a contractelor în cursul perioadelor de 
valabilitate ale acestora. Aceasta ar duce la consecințe problematice în ceea ce privește 
executarea contractelor. Un prag de 15 % adoptă soluțiile dezvoltate de jurisprudența 
națională și europeană și are ca scop evitarea utilizării abuzive în contextul aplicării 
normelor privind achizițiile.

Amendamentul 1370
Jürgen Creutzmann
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Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 și este mai mică de 5 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 și este mai mică de 15 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

Or. en

Justificare

Pragul ar trebui modificat la 15 %, ceea ce este în conformitate cu jurisprudența actuală, în 
vederea acordării marjelor de manevră autorității contractante și contractantului care să le 
permită să reacționeze la circumstanțele în schimbare.

Amendamentul 1371
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Modificările la contract nu sunt 
considerate substanțiale în sensul 
alineatului (1) dacă ele au fost prevăzute în 
documentele achiziției sub forma unor 
clauze sau opțiuni de revizuire clare, 
precise și fără echivoc. Astfel de clauze 
trebuie să precizeze limitele și natura
posibilelor modificări sau opțiuni, precum 
și condițiile în care se poate recurge la 
acestea. Ele nu trebuie să prevadă 
modificări sau opțiuni care ar schimba 
caracterul general al contractului.

(5) Modificările la contract nu sunt 
considerate substanțiale în sensul 
alineatului (1) dacă ele au fost prevăzute în 
documentele achiziției sub forma unor 
clauze sau opțiuni de revizuire clare, 
precise și fără echivoc sau sub forma unei 
clauze de revizuire a prețului sau a unor 
clauze privind modalitățile de stabilire a 
prețului. Astfel de clauze trebuie să 
precizeze limitele și natura posibilelor 
modificări sau opțiuni, precum și condițiile 
în care se poate recurge la acestea. Ele nu 
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trebuie să prevadă modificări sau opțiuni 
care ar schimba caracterul general al 
contractului.

Or. fr

Amendamentul 1372
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Modificările la contract nu sunt 
considerate substanțiale în sensul 
alineatului (1) dacă ele au fost prevăzute în 
documentele achiziției sub forma unor 
clauze sau opțiuni de revizuire clare, 
precise și fără echivoc. Astfel de clauze 
trebuie să precizeze limitele și natura 
posibilelor modificări sau opțiuni, precum 
și condițiile în care se poate recurge la 
acestea. Ele nu trebuie să prevadă 
modificări sau opțiuni care ar schimba 
caracterul general al contractului.

(5) Modificările la contract nu sunt 
considerate substanțiale în sensul 
alineatului (1) dacă ele au fost prevăzute în 
documentele achiziției sub forma unor 
clauze sau opțiuni de revizuire clare, 
precise și fără echivoc sau dacă reprezintă 
rezultatul unor erori sau omisiuni în 
documentele achiziției puse la dispoziție 
de autoritățile sau entitățile contractante.
Astfel de clauze trebuie să precizeze 
limitele și natura posibilelor modificări sau 
opțiuni, precum și condițiile în care se 
poate recurge la acestea. Ele nu trebuie să 
prevadă modificări sau opțiuni care ar 
schimba caracterul general al contractului.

Or. es

Amendamentul 1373
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) creșterea prețului nu depășește 50 % din 
valoarea contractului inițial.

(c) creșterea prețului nu depășește 50 % din 
valoarea actualizată a contractului inițial.

Or. fr
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Justificare

Luare în considerare a prețului actualizat al contractului inițial, care pare să fie un punct de 
referință mai corect.

Amendamentul 1374
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritățile contractante nu recurg la 
modificări ale contractului în cazurile în 
care:

(7) Autoritățile contractante nu recurg la 
modificări ale contractului dacă 
modificările ar avea ca scop compensarea 
riscurilor de creștere a prețurilor față de 
care contractantul s-a asigurat prin 
hedging.

(a) modificările ar avea ca scop 
remedierea unor deficiențe de executare a 
contractului de către contractant sau a 
consecințelor acestora care pot fi 
remediate prin asigurarea respectării 
obligațiilor contractuale;
(b) modificările ar avea ca scop 
compensarea riscurilor de creștere a 
prețurilor față de care contractantul s-a 
asigurat prin hedging.

Or. en

Justificare

Cu privire la eliminarea literei (a): Problematică – nicio autoritate contractantă nu se poate 
dispensa ușor de pretențiile rezultate din deficiențe de executare a contractului de către 
contractant în vederea evitării unei noi proceduri de achiziție.

Amendamentul 1375
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 7 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritățile contractante nu recurg la 
modificări ale contractului în cazurile în 
care:

(7) Autoritățile contractante nu pot invoca 
dispozițiile prezentului articol referitoare
la modificări ale contractului în cazurile în 
care:

Or. fr

Justificare

Clarificare a formulării din propunerea de directivă, care este ambiguă.

Amendamentul 1376
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) modificările ar avea ca scop 
remedierea unor deficiențe de executare a 
contractului de către contractant sau a 
consecințelor acestora care pot fi 
remediate prin asigurarea respectării 
obligațiilor contractuale;

eliminată

Or. de

Justificare

În cazul proiectelor complexe, modificările pragmatice aduse contractului ar împiedica 
implementarea acestuia. Autoritatea contractantă ar fi forțată să pună în aplicare obligațiile 
contractuale ale contractantului prin acțiuni în justiție; în anumite cazuri, acestea ar putea fi 
nepractice sau chiar imposibile din punct de vedere tehnic și sunt caracterizate, în general, 
ca greșeli ale autorității contractante (și disputate de contractant). Aceasta ar genera 
incertitudine juridică și întârzieri în executarea contractului.

Amendamentul 1377
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 73 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
contractante au posibilitatea, în condițiile 
stabilite de legislația națională în domeniul 
contractelor, de a rezilia un contract de 
achiziție publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate dacă este îndeplinită una dintre 
următoarele condiții:

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante au posibilitatea, în 
condițiile stabilite de legislația națională în 
domeniul contractelor, de a rezilia un 
contract de achiziție publică în cursul 
perioadei sale de valabilitate dacă este 
îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 1378
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 73 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile
contractante au posibilitatea, în condițiile 
stabilite de legislația națională în domeniul 
contractelor, de a rezilia un contract de 
achiziție publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate dacă este îndeplinită una dintre 
următoarele condiții:

Statele membre se asigură că legislația 
națională în domeniul contractelor este 
respectată în caz de reziliere a unui 
contract de achiziție publică. Statele 
membre, atunci când oferă autorităților
contractante posibilitatea, în condițiile 
stabilite de legislația națională în domeniul 
contractelor, de a rezilia un contract de 
achiziție publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate, pot solicita să se 
îndeplinească una dintre următoarele 
condiții:

Or. en

Amendamentul 1379
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 73 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) excepțiile prevăzute la articolul 11 
încetează să se mai aplice în urma unei 
participații private la capitalul persoanei 
juridice căreia i se atribuie contractul, 
conform articolului 11 alineatul (4);

(a) excepțiile prevăzute la articolul 11 
încetează să se mai aplice în urma unei 
participații private la capitalul persoanei 
juridice căreia i se atribuie contractul, 
conform articolului 11;

Or. fr

Justificare

Nu este justificată limitarea acestei dispoziții privind rezilierea contractelor de achiziții 
publice doar la acordurile privind cooperarea orizontală [articolul 11 alineatul (4)]. Aceasta 
ar trebui să se aplice în toate cazurile prevăzute la articolul 11 (in-house, in-house în comun).

Amendamentul 1380
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 73 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o modificare a contractului constituie 
o nouă atribuire în sensul articolului 72;

eliminată

Or. es

Amendamentul 1381
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 73 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
constată, în cadrul unei proceduri în 
temeiul articolului 258 din tratat, că un 
stat membru a încălcat obligațiile care îi 
revin în temeiul tratatelor deoarece o 
autoritate contractantă aparținând 

eliminată
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statului membru respectiv a atribuit 
contractul în cauză fără a respecta 
obligațiile care îi revin în temeiul 
tratatelor și al prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 1382
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 73 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
constată, în cadrul unei proceduri în 
temeiul articolului 258 din tratat, că un 
stat membru a încălcat obligațiile care îi 
revin în temeiul tratatelor deoarece o 
autoritate contractantă aparținând 
statului membru respectiv a atribuit 
contractul în cauză fără a respecta 
obligațiile care îi revin în temeiul 
tratatelor și al prezentei directive.

eliminată

Or. es

Amendamentul 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 73 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
constată, în cadrul unei proceduri în 
temeiul articolului 258 din tratat, că un stat 
membru a încălcat obligațiile care îi revin 
în temeiul tratatelor deoarece o autoritate 
contractantă aparținând statului membru 
respectiv a atribuit contractul în cauză fără 
a respecta obligațiile care îi revin în 

(c) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
constată, în cadrul unei proceduri în 
temeiul articolului 258 din tratat, că un stat 
membru a încălcat obligațiile care îi revin 
în temeiul tratatelor deoarece o autoritate 
contractantă aparținând statului membru 
respectiv a atribuit contractul în cauză fără 
a respecta obligațiile care îi revin în 
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temeiul tratatelor și al prezentei directive. temeiul tratatelor și al prezentei directive.
Un contractant care nu a avut cunoștință 
de faptul că autoritatea contractantă a 
încălcat legea poate solicita compensații 
pentru prejudiciile suportate în urma 
rezilierii.

Or. de

Justificare

Un contractant care nu a avut cunoștință de faptul că o autoritate contractantă a încălcat 
legea ar trebui să poată solicita compensații pentru cheltuielile suportate presupunând că 
respectivul contract va rămâne în vigoare.

Amendamentul 1384
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care modificări succesive, 
independente de voința ofertantului, fac 
imposibilă executarea contractului de 
achiziții publice, cu excepția imobilizării 
de investiții disproporționate, statele 
membre garantează că, în conformitate cu 
condițiile stabilite de legislația națională 
aplicabilă în domeniul contractelor, 
ofertanții pot:
(a) să solicite compensarea oricărui 
serviciu suplimentar necesar pentru 
executarea contractului;
(b) să solicite rezilierea contractului.

Or. en

Amendamentul 1385
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În lipsa culpei partenerului 
contractual, statele membre asigură 
dreptul la compensare, atunci când o 
autoritate contractantă decide sau este 
obligată să rezilieze un contract de 
achiziții publice în cursul perioadei sale 
de valabilitate.

Or. en

Amendamentul 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 73 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 73a
Statele membre au competențe 
discreționare în ceea ce privește 
organizarea alegerii prestatorilor de 
servicii în modul pe care îl consideră cel 
mai adecvat; ele sunt libere să presteze 
servicii sociale și alte servicii specifice ele 
însele sau să organizeze prestarea 
acestora în orice alt mod care nu implică 
încheierea de contracte de achiziții 
publice, cu condiția ca un astfel de sistem 
să asigure conformitatea cu principiile 
fundamentale de transparență și 
nediscriminare.

Or. de

Amendamentul 1387
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de directivă
Articolul 73 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 73a
În cazul încălcării conținutului 
contractului, operatorul economic 
neputând îndeplini obligațiile stabilite în 
contract, autoritățile publice sunt obligate 
să definească și să stabilească sancțiuni 
în raport cu valoarea de piață a 
contractului pentru a descuraja în mod 
eficient încălcările contractului.

Or. en

Amendamentul 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 73 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 73a
Monitorizarea execuției contractului și 

registrul încălcărilor
(1) Autoritățile contractante pot 
monitoriza performanța contractantului 
căruia i s-a atribuit contractul, iar în 
etape corespunzătoare în cursul perioadei 
de valabilitate a contractului pot efectua o 
evaluare a performanței cu ajutorul unei 
metode care să se bazeze pe criterii 
măsurabile și obiective și care să fie 
aplicată în mod sistematic, consecvent și 
transparent. Orice evaluare a 
performanței se comunică contractantului 
în cauză, căruia i se oferă posibilitatea de 
a contesta rezultatele acesteia într-un 
termen rezonabil și de a obține protecție 
judiciară.
(2) În cazul în care se efectuează o 
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evaluare în conformitate cu alineatul (1) 
și se constată că un operator economic 
sau un subcontractant numit de către 
operatorul economic în cauză în scopul 
executării contractului a dat dovadă de 
deficiențe semnificative sau constante în 
îndeplinirea oricărei cerințe semnificative 
incluse în contract, iar operatorul 
economic nu contestă rezultatele evaluării 
sau contestările formulate de operatorul 
economic nu au fost validate prin 
valorificarea protecției judiciare, 
autoritatea contractantă comunică faptele 
evaluării și detaliile necesare ale acesteia 
autorităților de supraveghere și celor 
administrative menționate la articolele 84 
și 88.
(3) În acest caz, operatorul economic este 
înscris într-un registru oficial al 
încălcărilor, gestionat de autoritățile de 
supraveghere și administrative menționate 
la articolele 84 și 88.
(4) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot consulta cu 
ușurință registrele oficiale ale încălcărilor 
și pot obține informații și asistență cu 
privire la aplicarea prezentului articol 
prin intermediul asistenței acordate de 
autoritățile de supraveghere și 
administrative menționate la articolele 84, 
87 și 88.

Or. en

Amendamentul 1389
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 74 eliminat
Atribuirea contractelor care au ca obiect 
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servicii sociale și alte servicii specifice
Contractele care au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice enumerate 
în anexa XVI se atribuie conform 
dispozițiilor prezentului capitol dacă 
valoarea contractelor respective este egală 
cu sau mai mare decât pragul precizat la 
articolul 4 litera (d).

Or. da

Amendamentul 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 74 eliminat
Atribuirea contractelor care au ca obiect 
servicii sociale și alte servicii specifice
Contractele care au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice enumerate 
în anexa XVI se atribuie conform 
dispozițiilor prezentului capitol dacă 
valoarea contractelor respective este egală 
cu sau mai mare decât pragul precizat la 
articolul 4 litera (d).

Or. en

Justificare

legat de reintroducerea distincției dintre servicii A și servicii B

Amendamentul 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 74 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atribuirea contractelor care au ca obiect 
servicii sociale și alte servicii specifice

Participarea la contractele care au ca 
obiect servicii sociale și alte servicii 
specifice și atribuirea acestora

Or. es

Amendamentul 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele care au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice enumerate 
în anexa XVI se atribuie conform 
dispozițiilor prezentului capitol dacă 
valoarea contractelor respective este egală 
cu sau mai mare decât pragul precizat la 
articolul 4 litera (d).

Contractele de achiziții publice care au ca 
obiect servicii sociale și alte servicii 
specifice enumerate în anexa XVI se 
atribuie conform dispozițiilor prezentului 
capitol dacă valoarea contractelor 
respective este egală cu sau mai mare decât 
pragul precizat la articolul 4 litera (d).

Or. en

Justificare

A se citi în coroborare cu amendamentele care propun un compromis referitor la servicii 
sociale și alte servicii, pentru a evita restabilirea serviciilor din partea B și eliminarea acestei 
secțiuni.

Amendamentul 1393
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele care au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice enumerate 
în anexa XVI se atribuie conform 

Contractele care au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice enumerate 
în anexa XVI B se atribuie conform 
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dispozițiilor prezentului capitol dacă 
valoarea contractelor respective este egală 
cu sau mai mare decât pragul precizat la 
articolul 4 litera (d).

dispozițiilor prezentului capitol dacă 
valoarea contractelor respective este egală 
cu sau mai mare decât pragul precizat la 
articolul 4 litera (d).

Or. fr

Amendamentul 1394
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele care au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice enumerate 
în anexa XVI se atribuie conform
dispozițiilor prezentului capitol dacă 
valoarea contractelor respective este egală 
cu sau mai mare decât pragul precizat la 
articolul 4 litera (d).

Fără a aduce atingere libertății statelor 
membre și/sau a autorităților contractante 
de a presta servicii sociale și alte servicii 
specifice sau de a le organiza fără a 
recurge la o procedură de achiziții 
publice, contractele care au ca obiect 
servicii sociale și alte servicii enumerate în 
anexa XVI se atribuie conform dispozițiilor 
prezentului capitol dacă valoarea 
contractelor respective este egală cu sau 
mai mare decât pragul precizat la articolul 
4 litera (d).

Or. fr

Amendamentul 1395
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele care au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice enumerate 
în anexa XVI se atribuie conform 
dispozițiilor prezentului capitol dacă 
valoarea contractelor respective este egală 
cu sau mai mare decât pragul precizat la 

Fără a aduce atingere libertății statelor 
membre și/sau a autorităților publice de a 
presta servicii sociale și alte servicii 
specifice enumerate în anexa XVI sau de a 
le organiza într-un mod care să nu 
impună încheierea de contracte de 



AM\908760RO.doc 27/173 PE492.869v01-00

RO

articolul 4 litera (d). achiziții publice, contractele care au ca 
obiect servicii sociale și alte servicii 
enumerate în anexa XVI se atribuie 
conform dispozițiilor prezentului capitol 
dacă valoarea contractelor respective este 
egală cu sau mai mare decât pragul precizat 
la articolul 4 litera (d).

Or. en

Amendamentul 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 74 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 74a
Statele membre pot rezerva dreptul de a 
participa la procedurile de achiziție care 
au ca obiect servicii sociale organizațiilor 
nonprofit al căror obiect principal este 
implementarea de programe în domeniul 
serviciului social care face obiectul 
procedurii sau al căror obiect social este 
protecția drepturilor grupurilor 
vulnerabile cărora le sunt destinate 
serviciile sociale care fac obiectul 
procedurii.
Termenul „organizații nonprofit” 
înseamnă entități care reinvestesc cel 
puțin 70 % din cifra de afaceri anuală 
pozitivă în îmbunătățirea activităților pe 
care le desfășoară sau a serviciilor pe care 
le prestează.

Or. es

Amendamentul 1397
Christel Schaldemose
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Propunere de directivă
Articolul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 75 eliminat
Publicarea anunțurilor
(1) Autoritățile contractante care 
intenționează să atribuie un contract de 
achiziție publică pentru serviciile 
menționate la articolul 74 își fac 
cunoscută intenția prin intermediul unui 
anunț de participare.
(2) Autoritățile contractante care au 
atribuit un contract de achiziție publică 
pentru serviciile menționate la articolul 
74 publică rezultatele procedurii de 
achiziție prin intermediul unui anunț de 
atribuire a contractului.
(3)
Anunțurile menționate la alineatele (1) și 
(2) conțin informațiile prevăzute în 
anexa VI părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.
Comisia stabilește formularele standard. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 91.
(4) Anunțurile menționate la alineatele 
(1) și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 49.

Or. da

Amendamentul 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 75 eliminat
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Publicarea anunțurilor
(1) Autoritățile contractante care 
intenționează să atribuie un contract de 
achiziție publică pentru serviciile 
menționate la articolul 74 își fac 
cunoscută intenția prin intermediul unui 
anunț de participare.
(2) Autoritățile contractante care au 
atribuit un contract de achiziție publică 
pentru serviciile menționate la articolul 
74 publică rezultatele procedurii de 
achiziție prin intermediul unui anunț de 
atribuire a contractului.
(3) Anunțurile menționate la alineatele 
(1) și (2) conțin informațiile prevăzute în 
anexa VI părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.
Comisia stabilește formularele standard. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 91.
(4) Anunțurile menționate la alineatele 
(1) și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 49.

Or. en

Justificare

legat de reintroducerea distincției dintre servicii A și servicii B

Amendamentul 1399
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante care 
intenționează să atribuie un contract de 
achiziție publică pentru serviciile 
menționate la articolul 74 își fac 
cunoscută intenția prin intermediul unui 

eliminat
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anunț de participare.

Or. en

Amendamentul 1400
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante care 
intenționează să atribuie un contract de 
achiziție publică pentru serviciile 
menționate la articolul 74 își fac 
cunoscută intenția prin intermediul unui 
anunț de participare.

eliminat

Or. nl

Justificare

Notificarea prealabilă obligatorie face ca obligațiile actuale să devină mai împovărătoare. 
Aceasta generează sarcini administrative, în timp ce transparența este asigurată în prezent 
prin cerințe în materie de publicare privind achizițiile.

Amendamentul 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante care 
intenționează să atribuie un contract de 
achiziție publică pentru serviciile 
menționate la articolul 74 își fac 
cunoscută intenția prin intermediul unui 
anunț de participare.

eliminat

Or. de
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Justificare

Serviciile sociale și alte servicii speciale menționate la articolul 74 sunt pur locale și, având 
în vedere natura lor, nu pot fi oferite pe bază transfrontalieră. Noile dispoziții privind 
notificarea ex ante pentru servicii sociale și alte servicii speciale generează un nivel înalt al 
birocrației care este disproporționat pentru această categorie de servicii. Transparența poate 
fi asigurată prin notificarea ex post care este utilizată în prezent.

Amendamentul 1402
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante care 
intenționează să atribuie un contract de 
achiziție publică pentru serviciile 
menționate la articolul 74 își fac 
cunoscută intenția prin intermediul unui 
anunț de participare.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante care 
intenționează să atribuie un contract de 
achiziție publică pentru serviciile 
menționate la articolul 74 își fac cunoscută 
intenția prin intermediul unui anunț de 
participare.

(1) Autoritățile contractante care 
intenționează să atribuie un contract de 
achiziție publică pentru serviciile 
menționate la articolul 74 își fac cunoscută 
intenția prin oricare dintre următoarele 
mijloace:
(a) prin intermediul unui anunț de 
participare, care conține informațiile 
menționate în anexa VI partea H, în 
conformitate cu formularele standard;
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(b) prin intermediul unui anunț de 
intenție, care se publică în mod continuu 
în conformitate cu articolul 49 și conține 
informațiile stabilite în anexa VI partea I. 
Anunțul de intenție se referă în mod 
specific la serviciile care vor face obiectul 
contractelor care vor fi atribuite. Acesta 
menționează că atribuirea contractelor se 
va face fără publicare ulterioară și invită 
operatorii economici interesați să își 
exprime interesul în scris. 

Or. en

Justificare

Amendament-cheie care propune un compromis referitor la servicii sociale și alte servicii, 
pentru a evita restabilirea serviciilor din partea B. A se citi în coroborare cu majorarea 
propusă a pragului.

Amendamentul 1404
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante care au atribuit 
un contract de achiziție publică pentru 
serviciile menționate la articolul 74 publică 
rezultatele procedurii de achiziție prin 
intermediul unui anunț de atribuire a 
contractului.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. nl

Amendamentul 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante care au atribuit 
un contract de achiziție publică pentru 
serviciile menționate la articolul 74 publică 
rezultatele procedurii de achiziție prin 
intermediul unui anunț de atribuire a 
contractului.

(2) Autoritățile contractante care au atribuit 
un contract de achiziție publică pentru 
serviciile menționate la articolul 74 publică 
rezultatele procedurii de achiziție prin 
intermediul unui anunț de atribuire a 
contractului, care conține informațiile 
menționate în anexa VI partea J, în 
conformitate cu formularele standard.

Or. en

Justificare

Parte din compromisul propus referitor la servicii sociale pentru a evita restabilirea 
serviciilor din partea B.

Amendamentul 1406
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) conțin informațiile prevăzute în 
anexa VI părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.

(3) Anunțurile menționate la alineatul (2) 
conțin informațiile prevăzute în anexa VI 
partea I.

Or. en

Amendamentul 1407
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) conțin informațiile prevăzute în 

(3) Anunțurile menționate la alineatul (1) 
conțin informațiile prevăzute în anexa VI 
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anexa VI părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.

părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.

Or. nl

Amendamentul 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) conțin informațiile prevăzute în
anexa VI părțile H și I, în conformitate cu
formularele standard.

(3) Comisia stabilește formularele 
standard menționate la alineatele (1) și (2). 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 91.

Or. en

Justificare

Parte din compromisul propus referitor la servicii sociale și alte servicii.

Amendamentul 1409
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) conțin informațiile prevăzute în 
anexa VI părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.

(3) Anunțul menționat la alineatul (2) 
conțin informațiile prevăzute în anexa I, în 
conformitate cu formularul standard.

Or. en

Amendamentul 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) conțin informațiile prevăzute în 
anexa VI părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.

(3) Anunțurile menționate la alineatul (2) 
conțin informațiile prevăzute în anexa VI 
părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.

Or. de

Justificare

Amendament consecvent cu amendamentul la articolul 75 alineatul (1) al acelorași autori.

Amendamentul 1411
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) conțin informațiile prevăzute în 
anexa VI părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.

(3) Anunțurile menționate la alineatul (2) 
conțin informațiile prevăzute în anexa VI 
părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.

Or. de

Amendamentul 1412
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește formularele standard. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 91.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1413
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește formularele standard. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 91.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește formularele standard. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 91.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește formularele standard. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 

eliminat
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adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 91.

Or. de

Justificare

Serviciile sociale și alte servicii speciale sunt pur locale și, având în vedere natura lor, nu pot 
fi oferite pe bază transfrontalieră. Autoritățile publice trebuie să respecte principiile 
fundamentale de transparență și de egalitate de tratament ale UE atunci când stabilesc astfel 
de servicii în cadrul sistemelor lor naționale. Noile dispoziții privind notificarea ex ante 
pentru servicii sociale generează un nivel înalt al birocrației care este disproporționat pentru 
această categorie de servicii.

Amendamentul 1416
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește formularele standard. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 91.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1417
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 49.

(4) Anunțurile menționate la alineatul (2) 
se publică în conformitate cu articolul 49.

Or. en
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Justificare

Un tratament specific al serviciilor este justificat numai în măsura în care se aplică tuturor 
serviciilor de aceeași natură, serviciilor juridice – care stau la baza acelorași principii ale 
confidențialității – nu ar trebui să li se aplice un tratament diferențiat.

Amendamentul 1418
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anunțurile menționate la alineatele (1)
și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 49.

(4) Anunțurile menționate la alineatul (1) 
se publică în conformitate cu articolul 49.

Or. nl

Amendamentul 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 49.

(4) Anunțurile menționate la prezentul 
articol se publică în conformitate cu 
articolul 49.

Or. en

Justificare

Parte din soluția de compromis propusă referitoare la servicii sociale și alte servicii, care 
evită necesitatea reintroducerii serviciilor din partea B.

Amendamentul 1420
Cornelis de Jong
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Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 49.

(4) Anunțul menționat la alineatul (2) se 
publică în conformitate cu articolul 49.

Or. en

Amendamentul 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 49.

(4) Anunțurile menționate la alineatul (2) 
se publică în conformitate cu articolul 49.

Or. de

Justificare

Amendament consecvent cu amendamentul la articolul 75 alineatul (1) al acelorași autori.

Amendamentul 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 49.

(4) Anunțurile menționate la alineatul (2) 
se publică în conformitate cu articolul 49.

Or. de
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Amendamentul 1423
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 76 eliminat
Principii de atribuire a contractelor
(1) Statele membre instituie proceduri 
corespunzătoare pentru atribuirea 
contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate 
cu principiul transparenței și al egalității 
de tratament pentru operatorii economici 
și permițând autorităților contractante să 
țină seama de specificul serviciilor în 
cauză.
(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot să țină seama 
de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător 
al serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare. Statele 
membre pot, de asemenea, prevedea că 
furnizorul de servicii nu se alege exclusiv 
pe baza prețului pentru furnizarea 
serviciului respectiv.

Or. da

Amendamentul 1424
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 76 eliminat
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Principii de atribuire a contractelor
(1) Statele membre instituie proceduri 
corespunzătoare pentru atribuirea 
contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate 
cu principiul transparenței și al egalității 
de tratament pentru operatorii economici 
și permițând autorităților contractante să 
țină seama de specificul serviciilor în 
cauză.
(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot să țină seama 
de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător 
al serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare. Statele 
membre pot, de asemenea, prevedea că 
furnizorul de servicii nu se alege exclusiv 
pe baza prețului pentru furnizarea 
serviciului respectiv.

Or. nl

Justificare

În multe cazuri, serviciile sociale sunt prestate la nivel local și fără efecte transfrontaliere. 
Obligațiile noi la nivelul UE și la nivel național vor avea ca rezultat sarcini administrative 
inutile pentru autoritățile contractante și pentru prestatorii de servicii.

Amendamentul 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 76 eliminat
Principii de atribuire a contractelor
(1) Statele membre instituie proceduri 
corespunzătoare pentru atribuirea 
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contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate 
cu principiul transparenței și al egalității 
de tratament pentru operatorii economici 
și permițând autorităților contractante să 
țină seama de specificul serviciilor în 
cauză.
(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot să țină seama 
de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător 
al serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare. Statele 
membre pot, de asemenea, prevedea că 
furnizorul de servicii nu se alege exclusiv 
pe baza prețului pentru furnizarea 
serviciului respectiv.

Or. de

Justificare

Serviciile sociale sunt pur locale și, având în vedere natura lor, nu pot fi oferite pe bază 
transfrontalieră. Simplificarea și flexibilitatea ar trebui să fie de primă importanță în special 
în domeniul serviciilor sociale și al altor servicii speciale și ar trebui evitate noi obstacole 
birocratice. Notificarea ex post este adecvată și suficientă pentru a asigura conformitatea cu 
principiile transparenței și egalității de tratament.

Amendamentul 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 76 eliminat
Principii de atribuire a contractelor
(1) Statele membre instituie proceduri 
corespunzătoare pentru atribuirea 
contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate 
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cu principiul transparenței și al egalității 
de tratament pentru operatorii economici 
și permițând autorităților contractante să 
țină seama de specificul serviciilor în 
cauză.
(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot să țină seama 
de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător 
al serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare. Statele 
membre pot, de asemenea, prevedea că 
furnizorul de servicii nu se alege exclusiv 
pe baza prețului pentru furnizarea 
serviciului respectiv.

Or. en

Justificare

legat de reintroducerea distincției dintre servicii A și servicii B

Amendamentul 1427
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie proceduri 
corespunzătoare pentru atribuirea 
contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate 
cu principiul transparenței și al egalității 
de tratament pentru operatorii economici 
și permițând autorităților contractante să 
țină seama de specificul serviciilor în 
cauză.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1428
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie proceduri 
corespunzătoare pentru atribuirea 
contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate 
cu principiul transparenței și al egalității 
de tratament pentru operatorii economici 
și permițând autorităților contractante să 
țină seama de specificul serviciilor în 
cauză.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie proceduri
corespunzătoare pentru atribuirea 
contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate cu
principiul transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici și 
permițând autorităților contractante să țină 
seama de specificul serviciilor în cauză.

(1) Statele membre instituie norme 
naționale pentru atribuirea contractelor 
care fac obiectul prezentului capitol pentru 
a asigura faptul că autoritățile 
contractante respectă principiul 
transparenței și al egalității de tratament 
pentru operatorii economici. Statele 
membre au libertatea de a stabili norme 
procedurale aplicabile în măsura în care 
aceste norme permit autorităților 
contractante să țină seama de specificul 
serviciilor în cauză.

Or. en

Justificare

A se citi în coroborare cu celelalte amendamente care propun o soluție de compromis 
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referitoare la servicii sociale și alte servicii pentru a evita necesitatea reintroducerii 
serviciilor din partea B.

Amendamentul 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie proceduri 
corespunzătoare pentru atribuirea 
contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate cu
principiul transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici și 
permițând autorităților contractante să 
țină seama de specificul serviciilor în 
cauză.

(1) Statele membre instituie norme pentru 
atribuirea contractelor care fac obiectul 
prezentului capitol, ținând seama de
principiul transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici. 
Normele iau în considerare specificul 
serviciilor în cauză.

Or. en

Justificare

Formularea articolului 76 din propunere avea nevoie de clarificare.

Amendamentul 1431
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie proceduri 
corespunzătoare pentru atribuirea 
contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate cu 
principiul transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici și 
permițând autorităților contractante să țină 
seama de specificul serviciilor în cauză.

(1) Statele membre instituie proceduri 
corespunzătoare pentru atribuirea 
contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate cu 
principiul transparenței și al egalității de 
tratament pentru operatorii economici și 
permițând autorităților contractante să țină 
seama de specificul serviciilor în cauză.
Statele membre pot, de asemenea, 
prevedea că autoritățile contractante pot 



PE492.869v01-00 46/173 AM\908760RO.doc

RO

alege să limiteze participarea la o 
procedură de achiziții publice pentru 
prestarea de servicii sociale și de sănătate 
la organizațiile nonprofit. Anunțul de 
participare face trimitere la această 
dispoziție.

Or. fr

Amendamentul 1432
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot să țină seama 
de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare. Statele membre 
pot, de asemenea, prevedea că furnizorul 
de servicii nu se alege exclusiv pe baza 
prețului pentru furnizarea serviciului 
respectiv.

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot să țină seama 
de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare.

Or. en

Amendamentul 1433
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot să țină seama 
de nevoia de a asigura calitatea, 

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante țin seama de 
nevoia de a asigura calitatea înaltă, 
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continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare. Statele membre 
pot, de asemenea, prevedea că furnizorul 
de servicii nu se alege exclusiv pe baza 
prețului pentru furnizarea serviciului 
respectiv.

continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare. Statele membre 
prevăd că furnizorul de servicii nu se alege 
exclusiv pe baza prețului pentru furnizarea 
serviciului respectiv, ci se va ține seama de 
criteriile de calitate și de sustenabilitate 
pentru serviciile sociale astfel cum au fost 
prezentate mai sus. Autoritățile 
contractante pot consulta, de asemenea, 
criteriile prevăzute în Cadrul european de 
calitate pe bază voluntară pentru serviciile 
sociale. Statele membre pot prevedea, de 
asemenea, că autoritățile contractante pot 
alege să limiteze participarea la o 
procedură de achiziție pentru prestarea de 
servicii sociale și de sănătate la 
organizațiile nonprofit, dacă aceasta este 
impusă de nevoia specifică a fiecărei 
categorii de utilizatori.

Or. en

Amendamentul 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot să țină seama 
de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare. Statele membre 
pot, de asemenea, prevedea că furnizorul 
de servicii nu se alege exclusiv pe baza 
prețului pentru furnizarea serviciului 

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot să țină seama 
de nevoia de a asigura calitatea înaltă, 
continuitatea, accesibilitatea, caracterul 
convenabil, disponibilitatea și caracterul 
cuprinzător al serviciilor, de nevoile 
specifice ale diferitelor categorii de 
utilizatori, inclusiv ale grupurilor 
dezavantajate și vulnerabile, de implicarea 
și responsabilizarea utilizatorilor și de 
inovare. Statele membre prevăd că 
furnizorul de servicii nu se alege exclusiv 
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respectiv. pe baza prețului pentru furnizarea
serviciului respectiv, ci se va ține seama de 
criteriile de calitate și de sustenabilitate 
pentru serviciile sociale astfel cum au fost 
prezentate mai sus.

Or. de

Amendamentul 1435
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu principiul 
îngrijirii personalizate și integrale, al 
alegerii personale și al continuității și 
calității îngrijirii, statele membre pot 
stabili măsuri pentru a garanta 
continuitatea prestării acestor servicii de 
către entitățile care le prestau în favoarea 
utilizatorilor înainte de publicarea 
prezentei directive și în cazul atribuirii de 
contracte pentru astfel de servicii după 
publicarea acesteia.

Or. es

Amendamentul 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre și/sau autoritățile 
contractante se asigură că operatorii 
economici respectă obligațiile referitoare 
la condițiile sociale și de ocupare a forței 
de muncă precum sănătatea și securitatea 
la locul de muncă, securitatea socială și 
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condițiile de muncă prevăzute în legile 
naționale și ale UE, reglementările sau 
dispozițiile administrative, sentințele 
arbitrale, acordurile sau contractele 
colective și dispozițiile dreptului 
internațional al muncii enumerate în 
anexa XI care se aplică în locul în care se 
execută lucrările, se prestează serviciile 
sau se furnizează bunurile; aceste 
obligații se aplică, de asemenea, în situații 
transfrontaliere în care lucrători dintr-un 
stat membru prestează servicii într-un alt 
stat membru.

Or. de

Amendamentul 1437
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre au libertatea de a 
prevedea că serviciile sociale și alte 
servicii specifice enumerate în anexa XVI 
trebuie executate în cadrul unui anumit 
tip de operator economic.

Or. en

Justificare

Pentru a preveni executarea serviciilor sociale în cadrul unei companii care promovează 
doar profitul și nu promovează grija pentru persoane, statelor membre ar trebui să li se 
permită să prevadă că serviciile sociale trebuie executate în cadrul unei anumite forme de 
companie.

Amendamentul 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că
autoritățile contractante sunt pe deplin 
viabile în raport cu operatorii economici 
și asigură că aceleași autorități constituie 
preventiv un instrument adecvat pentru a 
garanta protecția creditului operatorului.

Or. it

Justificare

Nu mai poate fi acceptată starea prelungită de insolvabilitate a autorităților publice în raport 
cu întreprinderile private pentru lucrările și serviciile prestate. Crearea unui instrument de 
garantare care să poată proteja creditul pe care operatorul economic l-ar obține în urma 
executării lucrărilor ar putea fi ea însăși un instrument indispensabil pentru garantarea 
retribuției efective.

Amendamentul 1439
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre se asigură că sunt 
respectate dispozițiile referitoare la 
subcontractare prevăzute la articolul 71.

Or. de

Amendamentul 1440
Anna Hedh

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cadrul contractelor de servicii 
sociale și de alte servicii specifice 
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enumerate în anexa XVI, autoritățile 
contractante pot cere agenților economici 
să reinvestească într-o anumită activitate 
toate profiturile realizate în cadrul acelei 
activități sau pot permite participarea la 
ofertare numai entităților nonprofit.

Or. en

Justificare

Scopul este de a sublinia faptul că autoritățile contractante au dreptul de a impune cerințe 
prin care se asigură utilizarea corespunzătoare a banilor contribuabililor destinați serviciilor 
sociale, chiar și în cadrul achizițiilor publice, nu numai în cadrul activităților desfășurate de 
autoritățile însele.

Amendamentul 1441
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Statele membre asigură aplicarea 
motivelor de excludere prevăzute la 
articolul 55.

Or. de

Amendamentul 1442
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Atunci când aleg prestatorul de 
servicii, statele membre pot avea în vedere 
utilizarea contractelor rezervate prevăzute 
la articolul 17.

Or. de
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Amendamentul 1443
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) Autoritățile contractante pot rezerva 
contracte specifice pentru organizații 
nonprofit care sunt specializate în 
prestarea de servicii sociale, dacă sunt 
respectate principiile fundamentale de 
transparență și egalitate de tratament.

Or. de

Amendamentul 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comunicarea 
informațiilor privind rezultatele 
concursului ar împiedica punerea în 
aplicare a legislației, ar fi contrară 
interesului public, ar aduce atingere 
intereselor comerciale legitime ale unei 
întreprinderi publice sau private sau ar 
aduce atingere concurenței loiale între 
prestatorii de servicii, astfel de informații 
pot să nu fie publicate.

Informațiile privind rezultatele concursului 
vor fi comunicate, cu excepția cazului în 
care comunicarea ar împiedica punerea în 
aplicare a legislației, ar fi contrară 
interesului public.

Or. en

Amendamentul 1445
Andreas Schwab
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Propunere de directivă
Titlul IIIa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

TITLUL IIIa
NORME PRIVIND CONCESIUNILE DE 
LUCRĂRI PUBLICE
[Vor fi adăugate dispoziții specifice 
suplimentare într-o etapă ulterioară prin 
intermediul unor amendamente de 
compromis]

Or. de

Justificare

Urmează să se adauge dispoziții specifice suplimentare într-o etapă ulterioară prin 
intermediul unor amendamente de compromis 

Amendamentul 1446
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Titlul IIIb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

TITLUL IIIb 
NORME PRIVIND CONCESIUNILE DE 
SERVICII PUBLICE
Articolul (...)
Norme aplicabile
Normele din această directivă referitoare 
la concesiunile de lucrări publice se 
aplică, de asemenea, concesiunilor de 
servicii.

Or. de

Justificare

În acest moment este nevoie de o discuție despre faptul dacă normele privind concesiunile de 
lucrări și de servicii ar trebui integrate în Directiva privind coordonarea procedurilor de 
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atribuire a contractelor de achiziții publice în vederea asigurării uniformității ordinii 
juridice. O aplicare similară a dispozițiilor privind concesiunile de lucrări nu va fi 
întotdeauna posibilă; aceasta rămâne de discutat.

Urmează să se adauge dispoziții specifice suplimentare într-o etapă ulterioară prin 
intermediul unor amendamente de compromis. 

Amendamentul 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Titlul IV – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

GUVERNANȚĂ ASIGURAREA PUNERII ÎN 
APLICARE, RAPORTARE ȘI 
COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță.

Amendamentul 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 83 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se constată că un 
operator economic sau un subcontractant 
numit în scopul executării unui contract a 
dat dovadă de deficiențe semnificative sau 
constante în îndeplinirea oricărei cerințe 
semnificative incluse în contract, 
autoritatea contractantă comunică faptele 
și detaliile necesare autorităților de 
supraveghere și celor administrative 
menționate la articolele 84 și 88.
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Or. de

Amendamentul 1449
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 83 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
contractante pot obține cu ușurință 
informații și asistență cu privire la 
aplicarea prezentului articol prin 
intermediul autorităților de supraveghere 
și administrative menționate la articolele 
84 și 88.

Or. de

Amendamentul 1450
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 83 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Directiva 89/665/CEE 
a Consiliului, statele membre garantează 
aplicarea corectă a prezentei directive 
prin mecanisme eficace, accesibile și 
transparente care completează sistemul 
existent de contestare a deciziilor luate de 
autoritățile contractante.

eliminat

Or. nl

Justificare

Includerea unei dispoziții în directivă care prevede că directiva trebuie aplicată corect este 
inutilă.
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Amendamentul 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă

Articolul 83 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Directiva 89/665/CEE 
a Consiliului, statele membre garantează 
aplicarea corectă a prezentei directive 
prin mecanisme eficace, accesibile și 
transparente care completează sistemul 
existent de contestare a deciziilor luate de 
autoritățile contractante.

(1) În vederea garantării punerii în 
aplicare corecte și eficiente, statele 
membre se asigură că cel puțin sarcinile 
prevăzute la prezentul articol sunt 
executate de una sau mai multe autorități 
sau structuri. Acestea indică Comisiei 
toate autoritățile sau structurile 
competente pentru aceste sarcini.

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță.

Amendamentul 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre garantează că 
aplicarea normelor privind achizițiile 
publice este monitorizată, inclusiv 
punerea în aplicare a proiectelor 
cofinanțate de Uniune, în vederea 
detectării amenințărilor ce vizează 
interesele financiare ale Uniunii. Această 
monitorizare se utilizează pentru a 
preveni, a detecta și a raporta în mod 
adecvat eventualele cazuri de fraudă, de 
corupție, de conflict de interese și de alte 
nereguli grave în domeniul achizițiilor.
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Dacă autoritățile sau structurile de 
monitorizare identifică încălcări specifice 
sau probleme sistemice, acestea sunt 
împuternicite să sesizeze autoritățile de 
audit, curțile sau tribunalele naționale 
sau alte autorități sau structuri 
competente precum ombudsmanul, 
parlamentele naționale sau comisiile 
acestora cu privire la respectivele 
probleme.

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță.

Amendamentul 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Rezultatele activităților de 
monitorizare în conformitate cu alineatul 
(2) se pun la dispoziția publicului prin 
intermediul unor mijloace de informare 
adecvate. În special, statele membre 
publică, cel puțin o dată la doi ani, o 
prezentare generală a celor mai frecvente 
surse de aplicare greșită sau de 
incertitudine juridică, inclusiv a 
posibilelor probleme structurale sau 
recurente legate de aplicarea normelor, a 
eventualelor cazuri de fraudă menționate 
în continuare și a altor forme de 
comportament ilegal.
Statele membre transmit Comisiei pe bază 
bianuală o prezentare generală a 
politicilor lor naționale sustenabile de 
achiziții, descriind planurile de acțiune și 
inițiativele naționale relevante și, dacă se 
cunoaște, punerea în aplicare concretă a 
acestora. Ele indică, de asemenea, rata de 
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succes a IMM-urilor în domeniul 
achizițiilor publice; în cazul în care 
aceasta este mai mică de 50 % din punct 
de vedere al valorii contractelor atribuite 
IMM-urilor, statele membre indică dacă 
există inițiative care să vizeze creșterea 
acestei rate de succes.
Pe baza datelor primite, Comisia emite 
regulat un raport privind punerea în 
aplicare și cele mai bune practici ale 
acestor politici în cadrul pieței interne.

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță.

Amendamentul 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Oricărei persoane sau oricărui 
organism care nu are acces la procedurile 
de contestare în conformitate cu Directiva 
89/665/CEE i se oferă posibilitatea de a 
semnala eventuale încălcări ale prezentei 
directive unei autorități sau structuri 
competente care ia în considerare în mod 
corespunzător orice reclamație suficient 
justificată și ia măsurile corespunzătoare 
sub rezerva puterilor și competențelor 
prevăzute de legislația națională.

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță.
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Amendamentul 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile gratuit orientări privind 
interpretarea și aplicarea legislației 
Uniunii privind achizițiile publice pentru 
a ajuta autoritățile contractante și 
operatorii economici să aplice în mod 
corect normele Uniunii privind achizițiile 
publice.

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță.

Amendamentul 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Fără a aduce atingere procedurilor 
generale și metodelor de lucru stabilite de 
Comisie în ceea ce privește comunicările 
și contactele sale cu statele membre, 
statele membre desemnează un punct de 
contact pentru cooperarea cu Comisia în 
ceea ce privește aplicarea dreptului 
Uniunii și execuția bugetului Uniunii în 
temeiul articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și al articolului 317 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Or. en
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Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță.

Amendamentul 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 1 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) Autoritățile contractante păstrează, 
cel puțin pe durata contractului, copii ale 
tuturor contractelor încheiate cu o 
valoare egală cu sau mai mare decât
(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de bunuri sau de 
servicii;
(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de lucrări.
Acestea vor acorda acces la aceste 
contracte în conformitate cu normele 
aplicabile privind accesul la documente și 
protecția datelor.

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță.

Amendamentul 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 83 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 83a
Registrul încălcărilor
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(1) În cazul în care un operator economic 
încalcă condițiile stabilite în contract, în 
special cele privind protecția socială și 
protecția muncii, condițiile de muncă și 
subcontractarea, acesta este înscris într-
un registru al încălcărilor normelor 
privind achizițiile publice.
(2) Registrele încălcărilor sunt prelucrate 
și actualizate cu regularitate de 
autoritățile de supraveghere și 
administrative menționate la articolele 84 
și 88. Autoritățile contractante au dreptul 
și obligația de a consulta registrul înainte 
de atribuirea unui contract de achiziții 
publice.

Or. en

Amendamentul 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 83 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 83a
Registrul încălcărilor
În cazul în care un operator economic 
încalcă condițiile stabilite în contract, în 
special cele privind protecția socială și 
protecția muncii, condițiile de muncă și 
subcontractarea, acesta este înscris într-
un registru al încălcărilor. Figurarea 
într-un registru al încălcărilor reprezintă 
un motiv de excludere.

Or. de

Amendamentul 1460
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 84 eliminat
Supravegherea publică
(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil de 
supravegherea și coordonarea activităților 
de implementare (denumit în continuare 
„organismul de supraveghere”). Statele 
membre informează Comisia în legătură 
cu desemnarea acestor organisme.
Toate autoritățile contractante fac 
obiectul acestei supravegheri.
(2) Autoritățile competente implicate în 
activitățile de implementare sunt 
organizate astfel încât să se evite 
conflictele de interese. Sistemul de 
supraveghere publică trebuie să fie 
transparent. În acest scop, trebuie 
publicate toate documentele de orientare 
și cele legate de avize, precum și un raport 
anual care prezintă implementarea și 
punerea în aplicare a normelor prevăzute 
de prezenta directivă. 
Raportul anual trebuie să cuprindă 
următoarele informații:
(a) rata de succes a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) în domeniul 
achizițiilor publice; în cazul în care 
procentul este mai mic de 50 %, calculat 
din punctul de vedere al valorii 
contractelor câștigate de către IMM-uri, 
raportul trebuie să prezinte o analiză a 
cauzelor acestui fapt;
(b) o imagine de ansamblu a 
implementării politicilor sustenabile de 
achiziții, inclusiv a procedurilor în 
domeniu, ținând seama de considerente 
legate de protecția mediului, incluziunea 
socială, cu referire inclusiv la 
accesibilitate pentru persoanele cu 
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dizabilități, sau de încurajarea inovării;
(c) informații referitoare la monitorizarea 
și urmărirea încălcărilor normelor 
privind achizițiile care afectează bugetul 
Uniunii, conform alineatelor (3)-(5) de la 
prezentul articol;
(d) date centralizate referitoare la cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv la cele care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. 
(3) Organismul de supraveghere are 
următoarele sarcini:
(a) monitorizarea aplicării normelor 
privind achizițiile publice și a practicilor 
aferente de către autoritățile contractante 
și în special de către organismele centrale 
de achiziție;
(b) furnizarea de consiliere juridică 
pentru autoritățile contractante privind 
interpretarea normelor și principiilor de 
achiziții publice și aplicarea normelor 
privind achizițiile publice în cazuri 
specifice;
(c) emiterea de avize din proprie inițiativă 
și de orientări referitoare la aspecte de 
interes general legate de interpretarea și 
aplicarea normelor privind achizițiile 
publice, la probleme recurente și la 
dificultăți sistemice legate de aplicarea 
normelor privind achizițiile publice, în 
lumina dispozițiilor prezentei directive și a 
jurisprudenței relevante a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene; 
(d) instituirea și aplicarea unor sisteme 
complexe și eficace de alertare (red-
flagging) pentru prevenirea, depistarea și 
raportarea corespunzătoare a situațiilor 
de fraudă, corupție, conflict de interese și 
a altor nereguli similare grave în cadrul 
procedurilor de achiziție;
(e) atragerea atenției instituțiilor 
naționale competente, inclusiv a 
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autorităților de audit, asupra încălcărilor 
concrete depistate și asupra problemelor 
sistemice;
(f) analizarea reclamațiilor din partea 
întreprinderilor și a cetățenilor referitoare 
la aplicarea normelor privind achizițiile 
publice în situații concrete și transmiterea 
acestor analize către autoritățile 
contractante implicate, care sunt obligate 
să le ia în considerare în deciziile lor sau, 
după caz, să explice motivele pentru care 
nu țin cont de aceste analize;
(g) monitorizarea deciziilor luate de 
instanțele judecătorești și autoritățile 
naționale în urma unei hotărâri a Curții 
de Justiție a Uniunii Europene 
pronunțate în temeiul articolului 267 din 
tratat sau în urma unor constatări ale 
Curții Europene de Conturi referitoare la 
încălcări ale normelor Uniunii privind 
achizițiile publice în legătură cu proiecte 
cofinanțate de Uniune; organismul de 
supraveghere raportează Oficiului 
European de Luptă Antifraudă orice 
încălcare a normelor Uniunii în domeniul 
achizițiilor publice în cazul în care 
aceasta privește contracte finanțate, direct 
sau indirect, de Uniunea Europeană. 
Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc 
atingere exercitării dreptului de 
contestare în temeiul legislației naționale 
sau în cadrul sistemului instituit pe baza 
Directivei 89/665/CEE.
Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor 
autorităților contractante, în cazul în care 
detectează o încălcare în cursul activității 
sale de monitorizare și de consiliere 
juridică.
(4) Fără a aduce atingere procedurilor 
generale și metodelor de lucru stabilite de 
Comisie în ceea ce privește comunicarea 
și contactele sale cu statele membre, 
organismul de supraveghere funcționează 
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ca punct de contact specific pentru 
Comisie atunci când aceasta 
monitorizează aplicarea dreptului Uniunii 
și execuția bugetului Uniunii în temeiul 
articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și al articolului 317 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Organismul de supraveghere 
raportează Comisiei orice încălcare a 
prezentei directive în cadrul procedurilor 
de achiziție publică pentru atribuirea 
contractelor finanțate, în mod direct sau 
indirect, de Uniune. 
Comisia poate în special să transmită 
organismului de supraveghere spre 
analiză cazuri individuale în care nu a 
fost încă încheiat un contract sau în care 
există încă posibilitatea derulării unei 
proceduri de contestare. Comisia poate, de 
asemenea, să încredințeze organismului 
de supraveghere sarcina de a desfășura 
activitățile de monitorizare necesare 
pentru a asigura aplicarea măsurilor pe 
care statele membre s-au angajat să le 
instituie pentru a remedia o încălcare a 
normelor și principiilor Uniunii privind 
achizițiile publice identificată de Comisie.
Comisia poate impune organismului de 
supraveghere să analizeze încălcările 
prezumate ale normelor Uniunii în 
domeniul achizițiilor publice care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. Comisia poate însărcina 
organismul de supraveghere să 
urmărească anumite cazuri și să se 
asigure că autoritățile naționale 
competente, care vor fi obligate să-i 
urmeze instrucțiunile, iau măsurile 
corespunzătoare în cazul încălcării 
normelor Uniunii în domeniul achizițiilor 
publice care afectează proiecte 
cofinanțate.
(5) Activitățile de anchetă și de asigurare 
a aplicării normelor desfășurate de 
organismul de supraveghere pentru a 
asigura conformitatea deciziilor 
autorităților contractante cu prezenta 
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directivă și cu principiile din tratat nu 
înlocuiesc și nu aduc atingere rolului 
instituțional al Comisiei în calitate de 
gardian al tratatului. În cazul în care 
Comisia decide să transmită un caz 
individual spre analiză conform 
alineatului (4), aceasta își rezervă, de 
asemenea, dreptul de a interveni în 
limitele competențelor care îi sunt 
conferite prin tratat.
(6) Autoritățile contractante transmit 
organismului național de supraveghere 
textul integral al tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală cu sau 
mai mare decât:
(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de bunuri sau de 
servicii;
(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de lucrări.
(7) Fără a aduce atingere legilor 
naționale privind accesul la informații și 
în conformitate cu legislația naționala și a 
UE în domeniul protecției datelor, 
organismul de supraveghere acordă, pe 
baza unei cereri scrise, acces liber, direct, 
total și gratuit la contractele încheiate 
menționate la alineatul (6). Accesul la 
anumite părți ale contractelor poate fi 
refuzat în cazul în care dezvăluirea lor ar 
împiedica aplicarea legii sau ar fi 
contrară interesului public, ar aduce 
atingere intereselor comerciale legitime 
ale operatorilor economici, publici sau 
privați, sau ar putea aduce atingere 
concurenței loiale dintre aceștia.
Accesul la părțile care pot fi dezvăluite se 
acordă într-un termen rezonabil și cel 
târziu în 45 de zile de la data cererii.
Nu este obligatoriu ca solicitanții care 
completează o cerere de acces la un 
contract să demonstreze vreun interes 
direct sau indirect în legătură cu acel 
contract. Destinatarul informațiilor 
trebuie să le poată face publice.
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(8) În raportul anual menționat la 
alineatul (2) se include o prezentare 
succintă a tuturor activităților desfășurate 
de organismul de supraveghere în 
conformitate cu alineatele (1)-(7).

Or. en

Justificare

Aceste articole cauzează sarcini administrative inutile. Organizarea administrației interne a 
statelor membre este la latitudinea acestora. Statele membre pot decide să creeze un 
organism de supraveghere (articolul 84) fără reglementare europeană. Articolul 84 este 
contrar principiului subsidiarității.

Amendamentul 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 84 eliminat
Supravegherea publică
(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil de 
supravegherea și coordonarea activităților 
de implementare (denumit în continuare 
„organismul de supraveghere”). Statele 
membre informează Comisia în legătură 
cu desemnarea acestor organisme.
Toate autoritățile contractante fac 
obiectul acestei supravegheri.
(2) Autoritățile competente implicate în 
activitățile de implementare sunt 
organizate astfel încât să se evite 
conflictele de interese. Sistemul de 
supraveghere publică trebuie să fie 
transparent. În acest scop, trebuie 
publicate toate documentele de orientare 
și cele legate de avize, precum și un raport 
anual care prezintă implementarea și 
punerea în aplicare a normelor prevăzute 
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de prezenta directivă. 
Raportul anual trebuie să cuprindă 
următoarele informații:
(a) rata de succes a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) în domeniul 
achizițiilor publice; în cazul în care 
procentul este mai mic de 50 %, calculat 
din punctul de vedere al valorii 
contractelor câștigate de către IMM-uri, 
raportul trebuie să prezinte o analiză a 
cauzelor acestui fapt;
(b) o imagine de ansamblu a 
implementării politicilor sustenabile de 
achiziții, inclusiv a procedurilor în 
domeniu, ținând seama de considerente 
legate de protecția mediului, incluziunea 
socială, cu referire inclusiv la 
accesibilitate pentru persoanele cu 
dizabilități, sau de încurajarea inovării;
(c) informații referitoare la monitorizarea 
și urmărirea încălcărilor normelor 
privind achizițiile care afectează bugetul 
Uniunii, conform alineatelor (3)-(5) de la 
prezentul articol;
(d) date centralizate referitoare la cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv la cele care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. 
(3) Organismul de supraveghere are 
următoarele sarcini:
(a) monitorizarea aplicării normelor 
privind achizițiile publice și a practicilor 
aferente de către autoritățile contractante 
și în special de către organismele centrale 
de achiziție;
(b) furnizarea de consiliere juridică 
pentru autoritățile contractante privind 
interpretarea normelor și principiilor de 
achiziții publice și aplicarea normelor 
privind achizițiile publice în cazuri 
specifice;
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(c) emiterea de avize din proprie inițiativă 
și de orientări referitoare la aspecte de 
interes general legate de interpretarea și 
aplicarea normelor privind achizițiile 
publice, la probleme recurente și la 
dificultăți sistemice legate de aplicarea 
normelor privind achizițiile publice, în 
lumina dispozițiilor prezentei directive și a 
jurisprudenței relevante a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene; 
(d) instituirea și aplicarea unor sisteme 
complexe și eficace de alertare (red-
flagging) pentru prevenirea, depistarea și 
raportarea corespunzătoare a situațiilor 
de fraudă, corupție, conflict de interese și 
a altor nereguli similare grave în cadrul 
procedurilor de achiziție;
(e) atragerea atenției instituțiilor 
naționale competente, inclusiv a 
autorităților de audit, asupra încălcărilor 
concrete depistate și asupra problemelor 
sistemice;
(f) analizarea reclamațiilor din partea 
întreprinderilor și a cetățenilor referitoare 
la aplicarea normelor privind achizițiile 
publice în situații concrete și transmiterea 
acestor analize către autoritățile 
contractante implicate, care sunt obligate 
să le ia în considerare în deciziile lor sau, 
după caz, să explice motivele pentru care 
nu țin cont de aceste analize;
(g) monitorizarea deciziilor luate de 
instanțele judecătorești și autoritățile 
naționale în urma unei hotărâri a Curții 
de Justiție a Uniunii Europene 
pronunțate în temeiul articolului 267 din 
tratat sau în urma unor constatări ale 
Curții Europene de Conturi referitoare la 
încălcări ale normelor Uniunii privind 
achizițiile publice în legătură cu proiecte 
cofinanțate de Uniune; organismul de 
supraveghere raportează Oficiului 
European de Luptă Antifraudă orice 
încălcare a normelor Uniunii în domeniul 
achizițiilor publice în cazul în care 
aceasta privește contracte finanțate, direct 
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sau indirect, de Uniunea Europeană. 
Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc 
atingere exercitării dreptului de 
contestare în temeiul legislației naționale 
sau în cadrul sistemului instituit pe baza 
Directivei 89/665/CEE.
Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor 
autorităților contractante, în cazul în care 
detectează o încălcare în cursul activității 
sale de monitorizare și de consiliere 
juridică.
(4) Fără a aduce atingere procedurilor 
generale și metodelor de lucru stabilite de 
Comisie în ceea ce privește comunicarea 
și contactele sale cu statele membre, 
organismul de supraveghere funcționează 
ca punct de contact specific pentru 
Comisie atunci când aceasta 
monitorizează aplicarea dreptului Uniunii 
și execuția bugetului Uniunii în temeiul 
articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și al articolului 317 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Organismul de supraveghere 
raportează Comisiei orice încălcare a 
prezentei directive în cadrul procedurilor 
de achiziție publică pentru atribuirea 
contractelor finanțate, în mod direct sau 
indirect, de Uniune. 
Comisia poate în special să transmită 
organismului de supraveghere spre 
analiză cazuri individuale în care nu a 
fost încă încheiat un contract sau în care 
există încă posibilitatea derulării unei 
proceduri de contestare. Comisia poate, de 
asemenea, să încredințeze organismului 
de supraveghere sarcina de a desfășura 
activitățile de monitorizare necesare 
pentru a asigura aplicarea măsurilor pe 
care statele membre s-au angajat să le 
instituie pentru a remedia o încălcare a 
normelor și principiilor Uniunii privind 
achizițiile publice identificată de Comisie.
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Comisia poate impune organismului de 
supraveghere să analizeze încălcările 
prezumate ale normelor Uniunii în 
domeniul achizițiilor publice care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. Comisia poate însărcina 
organismul de supraveghere să 
urmărească anumite cazuri și să se 
asigure că autoritățile naționale 
competente, care vor fi obligate să-i 
urmeze instrucțiunile, iau măsurile 
corespunzătoare în cazul încălcării 
normelor Uniunii în domeniul achizițiilor 
publice care afectează proiecte 
cofinanțate.
(5) Activitățile de anchetă și de asigurare 
a aplicării normelor desfășurate de 
organismul de supraveghere pentru a 
asigura conformitatea deciziilor 
autorităților contractante cu prezenta 
directivă și cu principiile din tratat nu 
înlocuiesc și nu aduc atingere rolului 
instituțional al Comisiei în calitate de 
gardian al tratatului. În cazul în care 
Comisia decide să transmită un caz 
individual spre analiză conform 
alineatului (4), aceasta își rezervă, de 
asemenea, dreptul de a interveni în 
limitele competențelor care îi sunt 
conferite prin tratat.
(6) Autoritățile contractante transmit 
organismului național de supraveghere 
textul integral al tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală cu sau 
mai mare decât:
(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de bunuri sau de 
servicii;
(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de lucrări.
(7) Fără a aduce atingere legilor 
naționale privind accesul la informații și 
în conformitate cu legislația naționala și a 
UE în domeniul protecției datelor, 
organismul de supraveghere acordă, pe 
baza unei cereri scrise, acces liber, direct, 
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total și gratuit la contractele încheiate 
menționate la alineatul (6). Accesul la 
anumite părți ale contractelor poate fi 
refuzat în cazul în care dezvăluirea lor ar 
împiedica aplicarea legii sau ar fi 
contrară interesului public, ar aduce 
atingere intereselor comerciale legitime 
ale operatorilor economici, publici sau 
privați, sau ar putea aduce atingere 
concurenței loiale dintre aceștia.
Accesul la părțile care pot fi dezvăluite se 
acordă într-un termen rezonabil și cel 
târziu în 45 de zile de la data cererii.
Nu este obligatoriu ca solicitanții care 
completează o cerere de acces la un 
contract să demonstreze vreun interes 
direct sau indirect în legătură cu acel 
contract. Destinatarul informațiilor 
trebuie să le poată face publice.
(8) În raportul anual menționat la 
alineatul (2) se include o prezentare 
succintă a tuturor activităților desfășurate 
de organismul de supraveghere în 
conformitate cu alineatele (1)-(7).

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță. Acest amendament elimină în totalitate 
articolul 84 privind supravegherea publică. Mandatarea unui organism de supraveghere 
național unic în fiecare stat membru ar încălca principiul subsidiarității și ar fi imposibil de 
implementat în cazul statelor membre cu administrații descentralizate sau structuri federale.

Amendamentul 1462
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil de 
supravegherea și coordonarea activităților 

eliminat
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de implementare (denumit în continuare 
„organismul de supraveghere”). Statele 
membre informează Comisia în legătură 
cu desemnarea acestor organisme.

Toate autoritățile contractante fac 
obiectul acestei supravegheri.

(2) Autoritățile competente implicate în 
activitățile de implementare sunt 
organizate astfel încât să se evite 
conflictele de interese. Sistemul de 
supraveghere publică trebuie să fie 
transparent. În acest scop, trebuie 
publicate toate documentele de orientare 
și cele legate de avize, precum și un raport 
anual care prezintă implementarea și 
punerea în aplicare a normelor prevăzute 
de prezenta directivă.

Raportul anual trebuie să cuprindă 
următoarele informații:

(a) rata de succes a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) în domeniul 
achizițiilor publice; în cazul în care 
procentul este mai mic de 50 %, calculat 
din punctul de vedere al valorii 
contractelor câștigate de către IMM-uri, 
raportul trebuie să prezinte o analiză a 
cauzelor acestui fapt;

(b) o imagine de ansamblu a 
implementării politicilor sustenabile de 
achiziții, inclusiv a procedurilor în 
domeniu, ținând seama de considerente 
legate de protecția mediului, incluziunea 
socială, cu referire inclusiv la 
accesibilitate pentru persoanele cu 
dizabilități, sau de încurajarea inovării;

(c) informații referitoare la monitorizarea 
și urmărirea încălcărilor normelor 
privind achizițiile care afectează bugetul 
Uniunii, conform alineatelor (3)-(5) de la 
prezentul articol;

(d) date centralizate referitoare la cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
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interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv la cele care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii.

(3) Organismul de supraveghere are 
următoarele sarcini:

(a) monitorizarea aplicării normelor 
privind achizițiile publice și a practicilor 
aferente de către autoritățile contractante 
și în special de către organismele centrale 
de achiziție;

(b) furnizarea de consiliere juridică 
pentru autoritățile contractante privind
interpretarea normelor și principiilor de 
achiziții publice și aplicarea normelor 
privind achizițiile publice în cazuri 
specifice;

(c) emiterea de avize din proprie inițiativă 
și de orientări referitoare la aspecte de 
interes general legate de interpretarea și 
aplicarea normelor privind achizițiile 
publice, la probleme recurente și la 
dificultăți sistemice legate de aplicarea 
normelor privind achizițiile publice, în 
lumina dispozițiilor prezentei directive și a 
jurisprudenței relevante a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene;
(d) instituirea și aplicarea unor sisteme 
complexe și eficace de alertare (red-
flagging) pentru prevenirea, depistarea și 
raportarea corespunzătoare a situațiilor 
de fraudă, corupție, conflict de interese și 
a altor nereguli similare grave în cadrul 
procedurilor de achiziție;
(e) atragerea atenției instituțiilor 
naționale competente, inclusiv a 
autorităților de audit, asupra încălcărilor 
concrete depistate și asupra problemelor 
sistemice;
(f) analizarea reclamațiilor din partea 
întreprinderilor și a cetățenilor referitoare 
la aplicarea normelor privind achizițiile 
publice în situații concrete și transmiterea 
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acestor analize către autoritățile 
contractante implicate, care sunt obligate 
să le ia în considerare în deciziile lor sau,
după caz, să explice motivele pentru care 
nu țin cont de aceste analize;
(g) monitorizarea deciziilor luate de 
instanțele judecătorești și autoritățile 
naționale în urma unei hotărâri a Curții 
de Justiție a Uniunii Europene 
pronunțate în temeiul articolului 267 din 
tratat sau în urma unor constatări ale 
Curții Europene de Conturi referitoare la 
încălcări ale normelor Uniunii privind 
achizițiile publice în legătură cu proiecte 
cofinanțate de Uniune; organismul de 
supraveghere raportează Oficiului 
European de Luptă Antifraudă orice 
încălcare a normelor Uniunii în domeniul 
achizițiilor publice în cazul în care 
aceasta privește contracte finanțate, direct 
sau indirect, de Uniunea Europeană. 
Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc 
atingere exercitării dreptului de 
contestare în temeiul legislației naționale 
sau în cadrul sistemului instituit pe baza 
Directivei 89/665/CEE.
Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor 
autorităților contractante, în cazul în care 
detectează o încălcare în cursul activității 
sale de monitorizare și de consiliere 
juridică.
(4) Fără a aduce atingere procedurilor 
generale și metodelor de lucru stabilite de 
Comisie în ceea ce privește comunicarea 
și contactele sale cu statele membre, 
organismul de supraveghere funcționează 
ca punct de contact specific pentru 
Comisie atunci când aceasta 
monitorizează aplicarea dreptului Uniunii 
și execuția bugetului Uniunii în temeiul 
articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și al articolului 317 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
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Europene. Organismul de supraveghere 
raportează Comisiei orice încălcare a 
prezentei directive în cadrul procedurilor 
de achiziție publică pentru atribuirea 
contractelor finanțate, în mod direct sau 
indirect, de Uniune. 
Comisia poate în special să transmită 
organismului de supraveghere spre 
analiză cazuri individuale în care nu a 
fost încă încheiat un contract sau în care 
există încă posibilitatea derulării unei 
proceduri de contestare. Comisia poate, de 
asemenea, să încredințeze organismului 
de supraveghere sarcina de a desfășura 
activitățile de monitorizare necesare 
pentru a asigura aplicarea măsurilor pe 
care statele membre s-au angajat să le 
instituie pentru a remedia o încălcare a 
normelor și principiilor Uniunii privind 
achizițiile publice identificată de Comisie.
Comisia poate impune organismului de 
supraveghere să analizeze încălcările 
prezumate ale normelor Uniunii în 
domeniul achizițiilor publice care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. Comisia poate însărcina 
organismul de supraveghere să 
urmărească anumite cazuri și să se 
asigure că autoritățile naționale 
competente, care vor fi obligate să-i 
urmeze instrucțiunile, iau măsurile 
corespunzătoare în cazul încălcării 
normelor Uniunii în domeniul achizițiilor 
publice care afectează proiecte 
cofinanțate.
(5) Activitățile de anchetă și de asigurare 
a aplicării normelor desfășurate de 
organismul de supraveghere pentru a 
asigura conformitatea deciziilor 
autorităților contractante cu prezenta 
directivă și cu principiile din tratat nu 
înlocuiesc și nu aduc atingere rolului 
instituțional al Comisiei în calitate de 
gardian al tratatului. În cazul în care 
Comisia decide să transmită un caz 
individual spre analiză conform 
alineatului (4), aceasta își rezervă, de 



AM\908760RO.doc 77/173 PE492.869v01-00

RO

asemenea, dreptul de a interveni în 
limitele competențelor care îi sunt 
conferite prin tratat.
(6) Autoritățile contractante transmit 
organismului național de supraveghere 
textul integral al tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală cu sau 
mai mare decât:
(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de bunuri sau de 
servicii;
(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de lucrări.
(7) Fără a aduce atingere legilor 
naționale privind accesul la informații și 
în conformitate cu legislația naționala și a 
UE în domeniul protecției datelor, 
organismul de supraveghere acordă, pe 
baza unei cereri scrise, acces liber, direct, 
total și gratuit la contractele încheiate 
menționate la alineatul (6). Accesul la 
anumite părți ale contractelor poate fi 
refuzat în cazul în care dezvăluirea lor ar 
împiedica aplicarea legii sau ar fi 
contrară interesului public, ar aduce 
atingere intereselor comerciale legitime 
ale operatorilor economici, publici sau 
privați, sau ar putea aduce atingere 
concurenței loiale dintre aceștia.
Accesul la părțile care pot fi dezvăluite se 
acordă într-un termen rezonabil și cel 
târziu în 45 de zile de la data cererii.
Nu este obligatoriu ca solicitanții care 
depun o cerere de acces la un contract să 
demonstreze vreun interes direct sau 
indirect în legătură cu acel contract. 
Destinatarul informațiilor trebuie să le 
poată face publice.
(8) În raportul anual menționat la 
alineatul (2) se include o prezentare 
succintă a tuturor activităților desfășurate 
de organismul de supraveghere în 
conformitate cu alineatele (1)-(7).
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Or. nl

Justificare

Această cerință de a crea organisme naționale de supraveghere și de a înainta acestora textul 
integral al tuturor contractelor încheiate este în mod clar în contradicție cu principiul 
subsidiarității. Trebuie să existe mai multă încredere în supravegherea democratică a 
autorităților contractante. În plus, aceste norme ar genera mai multe sarcini administrative 
pentru autoritățile contractante.

Amendamentul 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 84 eliminat
Supravegherea publică
(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil de 
supravegherea și coordonarea activităților 
de implementare (denumit în continuare 
„organismul de supraveghere”). Statele 
membre informează Comisia în legătură 
cu desemnarea acestor organisme.
Toate autoritățile contractante fac 
obiectul acestei supravegheri.
(2) Autoritățile competente implicate în 
activitățile de implementare sunt 
organizate astfel încât să se evite 
conflictele de interese. Sistemul de 
supraveghere publică trebuie să fie 
transparent. În acest scop, trebuie 
publicate toate documentele de orientare 
și cele legate de avize, precum și un raport 
anual care prezintă implementarea și 
punerea în aplicare a normelor prevăzute 
de prezenta directivă. 
Raportul anual trebuie să cuprindă 
următoarele informații:
(a) rata de succes a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) în domeniul 
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achizițiilor publice; în cazul în care 
procentul este mai mic de 50 %, calculat 
din punctul de vedere al valorii 
contractelor câștigate de către IMM-uri, 
raportul trebuie să prezinte o analiză a 
cauzelor acestui fapt;
(b) o imagine de ansamblu a 
implementării politicilor sustenabile de 
achiziții, inclusiv a procedurilor în 
domeniu, ținând seama de considerente 
legate de protecția mediului, incluziunea 
socială, cu referire inclusiv la 
accesibilitate pentru persoanele cu 
dizabilități, sau de încurajarea inovării;
(c) informații referitoare la monitorizarea 
și urmărirea încălcărilor normelor 
privind achizițiile care afectează bugetul 
Uniunii, conform alineatelor (3)-(5) de la 
prezentul articol;
(d) date centralizate referitoare la cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv la cele care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. 
(3) Organismul de supraveghere are 
următoarele sarcini:
(a) monitorizarea aplicării normelor 
privind achizițiile publice și a practicilor 
aferente de către autoritățile contractante 
și în special de către organismele centrale 
de achiziție;
(b) furnizarea de consiliere juridică 
pentru autoritățile contractante privind 
interpretarea normelor și principiilor de 
achiziții publice și aplicarea normelor 
privind achizițiile publice în cazuri 
specifice;
(c) emiterea de avize din proprie inițiativă 
și de orientări referitoare la aspecte de 
interes general legate de interpretarea și 
aplicarea normelor privind achizițiile 
publice, la probleme recurente și la 
dificultăți sistemice legate de aplicarea 
normelor privind achizițiile publice, în 
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lumina dispozițiilor prezentei directive și a 
jurisprudenței relevante a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene; 
(d) instituirea și aplicarea unor sisteme 
complexe și eficace de alertare (red-
flagging) pentru prevenirea, depistarea și 
raportarea corespunzătoare a situațiilor 
de fraudă, corupție, conflict de interese și 
a altor nereguli similare grave în cadrul 
procedurilor de achiziție;
(e) atragerea atenției instituțiilor 
naționale competente, inclusiv a 
autorităților de audit, asupra încălcărilor 
concrete depistate și asupra problemelor 
sistemice;
(f) analizarea reclamațiilor din partea 
întreprinderilor și a cetățenilor referitoare 
la aplicarea normelor privind achizițiile 
publice în situații concrete și transmiterea 
acestor analize către autoritățile 
contractante implicate, care sunt obligate 
să le ia în considerare în deciziile lor sau, 
după caz, să explice motivele pentru care 
nu țin cont de aceste analize;
(g) monitorizarea deciziilor luate de 
instanțele judecătorești și autoritățile 
naționale în urma unei hotărâri a Curții 
de Justiție a Uniunii Europene 
pronunțate în temeiul articolului 267 din 
tratat sau în urma unor constatări ale 
Curții Europene de Conturi referitoare la 
încălcări ale normelor Uniunii privind 
achizițiile publice în legătură cu proiecte 
cofinanțate de Uniune; organismul de 
supraveghere raportează Oficiului 
European de Luptă Antifraudă orice 
încălcare a normelor Uniunii în domeniul 
achizițiilor publice în cazul în care 
aceasta privește contracte finanțate, direct 
sau indirect, de Uniunea Europeană. 
Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc 
atingere exercitării dreptului de 
contestare în temeiul legislației naționale 
sau în cadrul sistemului instituit pe baza 
Directivei 89/665/CEE.
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Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor 
autorităților contractante, în cazul în care 
detectează o încălcare în cursul activității 
sale de monitorizare și de consiliere 
juridică.
(4) Fără a aduce atingere procedurilor 
generale și metodelor de lucru stabilite de 
Comisie în ceea ce privește comunicarea 
și contactele sale cu statele membre, 
organismul de supraveghere funcționează 
ca punct de contact specific pentru 
Comisie atunci când aceasta 
monitorizează aplicarea dreptului Uniunii 
și execuția bugetului Uniunii în temeiul 
articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și al articolului 317 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Organismul de supraveghere 
raportează Comisiei orice încălcare a 
prezentei directive în cadrul procedurilor 
de achiziție publică pentru atribuirea 
contractelor finanțate, în mod direct sau 
indirect, de Uniune. 
Comisia poate în special să transmită 
organismului de supraveghere spre 
analiză cazuri individuale în care nu a 
fost încă încheiat un contract sau în care 
există încă posibilitatea derulării unei 
proceduri de contestare. Comisia poate, de 
asemenea, să încredințeze organismului 
de supraveghere sarcina de a desfășura 
activitățile de monitorizare necesare 
pentru a asigura aplicarea măsurilor pe 
care statele membre s-au angajat să le 
instituie pentru a remedia o încălcare a 
normelor și principiilor Uniunii privind 
achizițiile publice identificată de Comisie.
Comisia poate impune organismului de 
supraveghere să analizeze încălcările 
prezumate ale normelor Uniunii în 
domeniul achizițiilor publice care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. Comisia poate însărcina 
organismul de supraveghere să 
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urmărească anumite cazuri și să se 
asigure că autoritățile naționale 
competente, care vor fi obligate să-i 
urmeze instrucțiunile, iau măsurile 
corespunzătoare în cazul încălcării 
normelor Uniunii în domeniul achizițiilor 
publice care afectează proiecte 
cofinanțate.
(5) Activitățile de anchetă și de asigurare 
a aplicării normelor desfășurate de 
organismul de supraveghere pentru a 
asigura conformitatea deciziilor 
autorităților contractante cu prezenta 
directivă și cu principiile din tratat nu 
înlocuiesc și nu aduc atingere rolului 
instituțional al Comisiei în calitate de 
gardian al tratatului. În cazul în care 
Comisia decide să transmită un caz 
individual spre analiză conform 
alineatului (4), aceasta își rezervă, de 
asemenea, dreptul de a interveni în 
limitele competențelor care îi sunt 
conferite prin tratat.
(6) Autoritățile contractante transmit 
organismului național de supraveghere 
textul integral al tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală cu sau 
mai mare decât:
(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de bunuri sau de 
servicii;
(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de lucrări.
(7) Fără a aduce atingere legilor 
naționale privind accesul la informații și 
în conformitate cu legislația naționala și a 
UE în domeniul protecției datelor, 
organismul de supraveghere acordă, pe 
baza unei cereri scrise, acces liber, direct, 
total și gratuit la contractele încheiate 
menționate la alineatul (6). Accesul la 
anumite părți ale contractelor poate fi 
refuzat în cazul în care dezvăluirea lor ar 
împiedica aplicarea legii sau ar fi 
contrară interesului public, ar aduce 
atingere intereselor comerciale legitime 
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ale operatorilor economici, publici sau 
privați, sau ar putea aduce atingere 
concurenței loiale dintre aceștia.
Accesul la părțile care pot fi dezvăluite se 
acordă într-un termen rezonabil și cel 
târziu în 45 de zile de la data cererii.
Nu este obligatoriu ca solicitanții care 
completează o cerere de acces la un 
contract să demonstreze vreun interes 
direct sau indirect în legătură cu acel 
contract. Destinatarul informațiilor 
trebuie să le poată face publice.
(8) În raportul anual menționat la 
alineatul (2) se include o prezentare 
succintă a tuturor activităților desfășurate 
de organismul de supraveghere în 
conformitate cu alineatele (1)-(7).

Or. en

Justificare

Reglementarea propusă va crește în mod semnificativ sarcina administrativă de partea 
statelor membre. În plus, va influența organizarea internă a administrației din statele 
membre. Deciziile cu privire la activitățile care trebuie întreprinse în vederea asigurării 
aplicării corecte a directivei și instituțiile responsabile ar trebui lăsate la discreția statelor 
membre.

Amendamentul 1464
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Toate autoritățile contractante fac 
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obiectul acestei supravegheri.
(2) Autoritățile competente implicate în 
activitățile de implementare sunt 
organizate astfel încât să se evite 
conflictele de interese. Sistemul de 
supraveghere publică trebuie să fie 
transparent. În acest scop, trebuie 
publicate toate documentele de orientare 
și cele legate de avize, precum și un raport 
anual care prezintă implementarea și 
punerea în aplicare a normelor prevăzute 
de prezenta directivă.
Raportul anual trebuie să cuprindă 
următoarele informații:
(a) rata de succes a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) în domeniul 
achizițiilor publice; în cazul în care 
procentul este mai mic de 50 %, calculat 
din punctul de vedere al valorii 
contractelor câștigate de către IMM-uri, 
raportul trebuie să prezinte o analiză a 
cauzelor acestui fapt;
(b) o imagine de ansamblu a 
implementării politicilor sustenabile de 
achiziții, inclusiv a procedurilor în 
domeniu, ținând seama de considerente 
legate de protecția mediului, incluziunea 
socială, cu referire inclusiv la 
accesibilitate pentru persoanele cu 
dizabilități, sau de încurajarea inovării;
(c) informații referitoare la monitorizarea 
și urmărirea încălcărilor normelor 
privind achizițiile care afectează bugetul 
Uniunii, conform alineatelor (3)-(5) de la 
prezentul articol;

(d) date centralizate referitoare la cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv la cele care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii.

(3) Organismul de supraveghere are 
următoarele sarcini:
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(a) monitorizarea aplicării normelor 
privind achizițiile publice și a practicilor 
aferente de către autoritățile contractante 
și în special de către organismele centrale 
de achiziție;
(b) furnizarea de consiliere juridică 
pentru autoritățile contractante privind 
interpretarea normelor și principiilor de 
achiziții publice și aplicarea normelor 
privind achizițiile publice în cazuri 
specifice;
(c) emiterea de avize din proprie inițiativă 
și de orientări referitoare la aspecte de 
interes general legate de interpretarea și 
aplicarea normelor privind achizițiile 
publice, la probleme recurente și la 
dificultăți sistemice legate de aplicarea 
normelor privind achizițiile publice, în 
lumina dispozițiilor prezentei directive și a 
jurisprudenței relevante a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene;

(d) instituirea și aplicarea unor sisteme 
complexe și eficace de alertare (red-
flagging) pentru prevenirea, depistarea și 
raportarea corespunzătoare a situațiilor 
de fraudă, corupție, conflict de interese și 
a altor nereguli similare grave în cadrul 
procedurilor de achiziție;

(e) atragerea atenției instituțiilor 
naționale competente, inclusiv a 
autorităților de audit, asupra încălcărilor 
concrete depistate și asupra problemelor 
sistemice;
(f) analizarea reclamațiilor din partea 
întreprinderilor și a cetățenilor referitoare 
la aplicarea normelor privind achizițiile 
publice în situații concrete și transmiterea 
acestor analize către autoritățile 
contractante implicate, care sunt obligate 
să le ia în considerare în deciziile lor sau, 
după caz, să explice motivele pentru care 
nu țin cont de aceste analize;
(g) monitorizarea deciziilor luate de 
instanțele judecătorești și autoritățile 
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naționale în urma unei hotărâri a Curții 
de Justiție a Uniunii Europene 
pronunțate în temeiul articolului 267 din 
tratat sau în urma unor constatări ale 
Curții Europene de Conturi referitoare la 
încălcări ale normelor Uniunii privind 
achizițiile publice în legătură cu proiecte 
cofinanțate de Uniune; organismul de 
supraveghere raportează Oficiului 
European de Luptă Antifraudă orice 
încălcare a normelor Uniunii în domeniul 
achizițiilor publice în cazul în care 
aceasta privește contracte finanțate, direct 
sau indirect, de Uniunea Europeană.
Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc 
atingere exercitării dreptului de 
contestare în temeiul legislației naționale 
sau în cadrul sistemului instituit pe baza 
Directivei 89/665/CEE.
Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor 
autorităților contractante, în cazul în care 
detectează o încălcare în cursul activității 
sale de monitorizare și de consiliere 
juridică.
(4) Fără a aduce atingere procedurilor 
generale și metodelor de lucru stabilite de 
Comisie în ceea ce privește comunicarea 
și contactele sale cu statele membre, 
organismul de supraveghere funcționează 
ca punct de contact specific pentru 
Comisie atunci când aceasta 
monitorizează aplicarea dreptului Uniunii 
și execuția bugetului Uniunii în temeiul 
articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și al articolului 317 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Organismul de supraveghere 
raportează Comisiei orice încălcare a 
prezentei directive în cadrul procedurilor 
de achiziție publică pentru atribuirea 
contractelor finanțate, în mod direct sau 
indirect, de Uniune. 
Comisia poate în special să transmită 
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organismului de supraveghere spre 
analiză cazuri individuale în care nu a 
fost încă încheiat un contract sau în care 
există încă posibilitatea derulării unei 
proceduri de contestare. Comisia poate, de 
asemenea, să încredințeze organismului 
de supraveghere sarcina de a desfășura 
activitățile de monitorizare necesare 
pentru a asigura aplicarea măsurilor pe 
care statele membre s-au angajat să le 
instituie pentru a remedia o încălcare a 
normelor și principiilor Uniunii privind 
achizițiile publice identificată de Comisie. 
Comisia poate impune organismului de 
supraveghere să analizeze încălcările 
prezumate ale normelor Uniunii în 
domeniul achizițiilor publice care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. Comisia poate însărcina 
organismul de supraveghere să 
urmărească anumite cazuri și să se 
asigure că autoritățile naționale 
competente, care vor fi obligate să-i 
urmeze instrucțiunile, iau măsurile 
corespunzătoare în cazul încălcării 
normelor Uniunii în domeniul achizițiilor 
publice care afectează proiecte 
cofinanțate.
(5) Activitățile de anchetă și de asigurare 
a aplicării normelor desfășurate de 
organismul de supraveghere pentru a 
asigura conformitatea deciziilor 
autorităților contractante cu prezenta 
directivă și cu principiile din tratat nu 
înlocuiesc și nu aduc atingere rolului 
instituțional al Comisiei în calitate de 
gardian al tratatului. În cazul în care 
Comisia decide să transmită un caz 
individual spre analiză conform 
alineatului (4), aceasta își rezervă, de 
asemenea, dreptul de a interveni în 
limitele competențelor care îi sunt 
conferite prin tratat.
(6) Autoritățile contractante transmit 
organismului național de supraveghere 
textul integral al tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală cu sau 
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mai mare decât:
(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de bunuri sau de 
servicii;
(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de lucrări.
(7) Fără a aduce atingere legilor 
naționale privind accesul la informații și 
în conformitate cu legislația naționala și a 
UE în domeniul protecției datelor, 
organismul de supraveghere acordă, pe 
baza unei cereri scrise, acces liber, direct, 
total și gratuit la contractele încheiate 
menționate la alineatul (6). Accesul la 
anumite părți ale contractelor poate fi 
refuzat în cazul în care dezvăluirea lor ar 
împiedica aplicarea legii sau ar fi 
contrară interesului public, ar aduce 
atingere intereselor comerciale legitime 
ale operatorilor economici, publici sau 
privați, sau ar putea aduce atingere 
concurenței loiale dintre aceștia.
Accesul la părțile care pot fi dezvăluite se 
acordă într-un termen rezonabil și cel 
târziu în 45 de zile de la data cererii.
Nu este obligatoriu ca solicitanții care 
depun o cerere de acces la un contract să 
demonstreze vreun interes direct sau 
indirect în legătură cu acel contract. 
Destinatarul informațiilor trebuie să le 
poată face publice.
(8) În raportul anual menționat la 
alineatul (2) se include o prezentare 
succintă a tuturor activităților desfășurate 
de organismul de supraveghere în 
conformitate cu alineatele (1)-(7).

Or. de

Amendamentul 1465
Jürgen Creutzmann
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Propunere de directivă
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 84 eliminat
Supravegherea publică
(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil de 
supravegherea și coordonarea activităților 
de implementare (denumit în continuare 
„organismul de supraveghere”). Statele 
membre informează Comisia în legătură 
cu desemnarea acestor organisme.
Toate autoritățile contractante fac 
obiectul acestei supravegheri.
(2) Autoritățile competente implicate în 
activitățile de implementare sunt 
organizate astfel încât să se evite 
conflictele de interese. Sistemul de 
supraveghere publică trebuie să fie 
transparent. În acest scop, trebuie 
publicate toate documentele de orientare 
și cele legate de avize, precum și un raport 
anual care prezintă implementarea și 
punerea în aplicare a normelor prevăzute 
de prezenta directivă. 
Raportul anual trebuie să cuprindă 
următoarele informații:
(a) rata de succes a întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM-uri) în domeniul 
achizițiilor publice; în cazul în care 
procentul este mai mic de 50 %, calculat 
din punctul de vedere al valorii 
contractelor câștigate de către IMM-uri, 
raportul trebuie să prezinte o analiză a 
cauzelor acestui fapt;
(b) o imagine de ansamblu a 
implementării politicilor sustenabile de 
achiziții, inclusiv a procedurilor în 
domeniu, ținând seama de considerente 
legate de protecția mediului, incluziunea 
socială, cu referire inclusiv la 
accesibilitate pentru persoanele cu 
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dizabilități, sau de încurajarea inovării;
(c) informații referitoare la monitorizarea 
și urmărirea încălcărilor normelor 
privind achizițiile care afectează bugetul 
Uniunii, conform alineatelor (3)-(5) de la 
prezentul articol;
(d) date centralizate referitoare la cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv la cele care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. 
(3) Organismul de supraveghere are 
următoarele sarcini:
(a) monitorizarea aplicării normelor 
privind achizițiile publice și a practicilor 
aferente de către autoritățile contractante 
și în special de către organismele centrale 
de achiziție;
(b) furnizarea de consiliere juridică 
pentru autoritățile contractante privind 
interpretarea normelor și principiilor de 
achiziții publice și aplicarea normelor 
privind achizițiile publice în cazuri 
specifice;
(c) emiterea de avize din proprie inițiativă 
și de orientări referitoare la aspecte de 
interes general legate de interpretarea și 
aplicarea normelor privind achizițiile 
publice, la probleme recurente și la 
dificultăți sistemice legate de aplicarea 
normelor privind achizițiile publice, în 
lumina dispozițiilor prezentei directive și a 
jurisprudenței relevante a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene; 
(d) instituirea și aplicarea unor sisteme 
complexe și eficace de alertare (red-
flagging) pentru prevenirea, depistarea și 
raportarea corespunzătoare a situațiilor 
de fraudă, corupție, conflict de interese și 
a altor nereguli similare grave în cadrul 
procedurilor de achiziție;
(e) atragerea atenției instituțiilor 
naționale competente, inclusiv a 
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autorităților de audit, asupra încălcărilor 
concrete depistate și asupra problemelor 
sistemice;
(f) analizarea reclamațiilor din partea 
întreprinderilor și a cetățenilor referitoare 
la aplicarea normelor privind achizițiile 
publice în situații concrete și transmiterea 
acestor analize către autoritățile 
contractante implicate, care sunt obligate 
să le ia în considerare în deciziile lor sau, 
după caz, să explice motivele pentru care 
nu țin cont de aceste analize;
(g) monitorizarea deciziilor luate de 
instanțele judecătorești și autoritățile 
naționale în urma unei hotărâri a Curții 
de Justiție a Uniunii Europene 
pronunțate în temeiul articolului 267 din 
tratat sau în urma unor constatări ale 
Curții Europene de Conturi referitoare la 
încălcări ale normelor Uniunii privind 
achizițiile publice în legătură cu proiecte 
cofinanțate de Uniune; organismul de 
supraveghere raportează Oficiului 
European de Luptă Antifraudă orice 
încălcare a normelor Uniunii în domeniul 
achizițiilor publice în cazul în care 
aceasta privește contracte finanțate, direct 
sau indirect, de Uniunea Europeană. 
Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc 
atingere exercitării dreptului de 
contestare în temeiul legislației naționale 
sau în cadrul sistemului instituit pe baza 
Directivei 89/665/CEE.
Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor 
autorităților contractante, în cazul în care 
detectează o încălcare în cursul activității 
sale de monitorizare și de consiliere 
juridică.
(4) Fără a aduce atingere procedurilor 
generale și metodelor de lucru stabilite de 
Comisie în ceea ce privește comunicarea 
și contactele sale cu statele membre, 
organismul de supraveghere funcționează 
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ca punct de contact specific pentru 
Comisie atunci când aceasta 
monitorizează aplicarea dreptului Uniunii 
și execuția bugetului Uniunii în temeiul 
articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și al articolului 317 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Organismul de supraveghere 
raportează Comisiei orice încălcare a 
prezentei directive în cadrul procedurilor 
de achiziție publică pentru atribuirea 
contractelor finanțate, în mod direct sau 
indirect, de Uniune. 
Comisia poate în special să transmită 
organismului de supraveghere spre 
analiză cazuri individuale în care nu a 
fost încă încheiat un contract sau în care 
există încă posibilitatea derulării unei 
proceduri de contestare. Comisia poate, de 
asemenea, să încredințeze organismului 
de supraveghere sarcina de a desfășura 
activitățile de monitorizare necesare 
pentru a asigura aplicarea măsurilor pe 
care statele membre s-au angajat să le 
instituie pentru a remedia o încălcare a 
normelor și principiilor Uniunii privind 
achizițiile publice identificată de Comisie.
Comisia poate impune organismului de 
supraveghere să analizeze încălcările 
prezumate ale normelor Uniunii în 
domeniul achizițiilor publice care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. Comisia poate însărcina 
organismul de supraveghere să 
urmărească anumite cazuri și să se 
asigure că autoritățile naționale 
competente, care vor fi obligate să-i 
urmeze instrucțiunile, iau măsurile 
corespunzătoare în cazul încălcării 
normelor Uniunii în domeniul achizițiilor 
publice care afectează proiecte 
cofinanțate.
(5) Activitățile de anchetă și de asigurare 
a aplicării normelor desfășurate de 
organismul de supraveghere pentru a 
asigura conformitatea deciziilor 
autorităților contractante cu prezenta 
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directivă și cu principiile din tratat nu 
înlocuiesc și nu aduc atingere rolului 
instituțional al Comisiei în calitate de 
gardian al tratatului. În cazul în care 
Comisia decide să transmită un caz 
individual spre analiză conform 
alineatului (4), aceasta își rezervă, de 
asemenea, dreptul de a interveni în 
limitele competențelor care îi sunt 
conferite prin tratat.
(6) Autoritățile contractante transmit 
organismului național de supraveghere 
textul integral al tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală cu sau 
mai mare decât:
(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de bunuri sau de 
servicii;
(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de lucrări.
(7) Fără a aduce atingere legilor 
naționale privind accesul la informații și 
în conformitate cu legislația naționala și a 
UE în domeniul protecției datelor, 
organismul de supraveghere acordă, pe
baza unei cereri scrise, acces liber, direct, 
total și gratuit la contractele încheiate 
menționate la alineatul (6). Accesul la 
anumite părți ale contractelor poate fi 
refuzat în cazul în care dezvăluirea lor ar 
împiedica aplicarea legii sau ar fi 
contrară interesului public, ar aduce 
atingere intereselor comerciale legitime 
ale operatorilor economici, publici sau 
privați, sau ar putea aduce atingere 
concurenței loiale dintre aceștia.
Accesul la părțile care pot fi dezvăluite se 
acordă într-un termen rezonabil și cel 
târziu în 45 de zile de la data cererii.
Nu este obligatoriu ca solicitanții care 
completează o cerere de acces la un 
contract să demonstreze vreun interes 
direct sau indirect în legătură cu acel 
contract. Destinatarul informațiilor 
trebuie să le poată face publice.
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(8) În raportul anual menționat la 
alineatul (2) se include o prezentare 
succintă a tuturor activităților desfășurate 
de organismul de supraveghere în 
conformitate cu alineatele (1)-(7).

Or. en

Justificare

Mandatarea unui organism de supraveghere național unic în fiecare stat membru ar încălca 
principiul subsidiarității și ar fi imposibil de implementat în cazul statelor membre cu 
administrații descentralizate sau cu structuri federale.

Amendamentul 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru asigură
supravegherea și coordonarea activităților 
de implementare.

Or. fr

Amendamentul 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil de
supravegherea și coordonarea activităților 

(1) Fiecare stat membru asigură 
implementarea corectă și supravegherea 
democratică, responsabilă și legală a 
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de implementare (denumit în continuare 
„organismul de supraveghere”). Statele 
membre informează Comisia în legătură 
cu desemnarea acestor organisme.

implementării acestei directive. Statele 
membre au libertatea de a decide dacă 
doresc să desemneze un organism unic
independent pentru activitățile de 
supraveghere și coordonare sau dacă 
doresc să lase supravegherea în grija 
organismelor de supraveghere existente 
care exercită deja control democratic, 
responsabil și legal asupra autorităților 
contractante. 
Dacă un stat membru decide să nu 
desemneze un organism de supraveghere 
unic independent, statele membre se 
asigură că: 
(a) consiliile municipale, parlamentele 
regionale și parlamentele naționale sunt 
complet echipate pentru a supraveghea și 
a exercita control democratic asupra 
autorităților contractante; 
(b) auditorii responsabili pentru auditarea 
autorităților locale, regionale și naționale 
sunt complet echipați pentru a 
supraveghea și a audita autoritățile 
contractante;
(c) sistemul judiciar este complet echipat 
pentru a exercita control legal asupra 
autorităților contractante.

Or. en

Amendamentul 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 1469
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. nl

Amendamentul 1470
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru asigură existența 
unor mecanisme de supraveghere și 
coordonare a activităților de 
implementare. Structura guvernamentală 
a statelor membre care au o structură 
administrativă compusă sau 
descentralizată se va respecta în toate 
cazurile. Statele membre desemnează 
organismele cele mai potrivite pentru 
structura lor guvernamentală. 

Or. es
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Amendamentul 1471
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) statistici și o imagine de ansamblu 
privind utilizarea procedurii negociate 
fără publicare prealabilă stipulată la 
articolul 30, inclusiv o listă a operatorilor 
economici cărora le-au fost atribuite 
contracte de achiziții publice în urma 
acestei proceduri și motivele pentru care a 
fost utilizată procedura;

Or. en

Amendamentul 1472
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) date centralizate referitoare la cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv la cele care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii.

(d) date centralizate referitoare la cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv la cele care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii, precum și, dacă este posibil, 
referitoare la rezultatul sesizărilor 
înaintate autorităților administrative, de 
aplicare a legii sau judiciare competente.

Or. en

Amendamentul 1473
Phil Prendergast



PE492.869v01-00 98/173 AM\908760RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) date centralizate referitoare la cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv la cele care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii.

(d) date centralizate referitoare la cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv la cele care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. Aceste date vor fi colaționate în 
conformitate cu un set comun de variabile 
și cu metodologie comună astfel încât să 
se asigure baze de date și statistici 
unificate privind achizițiile la nivelul UE, 
permițându-se astfel comparații științifice 
între practicile în materie de achiziții 
publice din diferitele state membre ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de supraveghere are
următoarele sarcini:

(3) Autoritățile competente au următoarele 
sarcini:

Or. fr

Amendamentul 1475
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de supraveghere are
următoarele sarcini:

(3) Mecanismele de supraveghere asigură 
îndeplinirea următoarelor sarcini:

Or. es

Amendamentul 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) monitorizarea aplicării normelor 
privind achizițiile publice și a practicilor 
aferente de către autoritățile contractante și 
în special de către organismele centrale de 
achiziție;

(a) monitorizarea aplicării normelor 
privind achizițiile publice și a normelor 
privind protecția socială și protecția 
muncii și condițiile de muncă de către 
operatorul economic căruia i-a fost 
atribuit contractul și de către 
subcontractanții acestuia, inclusiv a 
practicilor aferente de către autoritățile 
contractante și în special de către 
organismele centrale de achiziție;

Or. de

Amendamentul 1477
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) instituirea și aplicarea unor sisteme 
complexe și eficace de alertare (red-
flagging) pentru prevenirea, depistarea și 
raportarea corespunzătoare a situațiilor de 
fraudă, corupție, conflict de interese și a 
altor nereguli similare grave în cadrul 
procedurilor de achiziție;

(d) instituirea și aplicarea, în cooperare cu 
organismele de aplicare a legii, a unor 
sisteme complexe și eficace de alertare 
(red-flagging) pentru prevenirea, depistarea 
și raportarea corespunzătoare a situațiilor 
de fraudă, corupție, conflict de interese și a 
altor nereguli similare grave în cadrul 
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procedurilor de achiziție. Aceasta include 
și o inventariere a riscurilor care să 
identifice pozițiile vulnerabile în cadrul 
autorităților contractante, precum și al 
organismelor interne și externe de 
control, activitățile din cadrul 
procedurilor de achiziții publice în cazul 
cărora au fost identificate riscuri și 
sectoarele și/sau proiectele vulnerabile. 
Indicatorii de alertare și inventarul 
riscurilor se actualizează cu regularitate;

Or. en

Amendamentul 1478
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) stabilirea de proceduri pentru 
raportarea neregulilor grave care să 
asigure, de asemenea, protecția 
anonimatului informatorului;

Or. en

Amendamentul 1479
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) instituirea și aplicarea unor sisteme 
complexe și eficace de alertare (red-
flagging) pentru:
(i) detectarea și prevenirea contractelor 
care prezintă risc de promovare a unor 
structuri și piețe monopoliste și 
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oligopoliste;
(ii) prevenirea faptică și eficientă a 
contractelor și proceselor de achiziții care 
subminează posibilitățile IMM-urilor și 
întreprinderilor locale de a participa și a 
câștiga contractele;
(iii) prevenirea excluderii dreptului 
utilizatorilor finali de a avea o opțiune și 
de a fi ascultați;

Or. en

Amendamentul 1480
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) centralizarea de date referitoare la 
cazurile raportate de fraudă, corupție, 
conflict de interese și alte nereguli grave, 
precum și, dacă este posibil, referitoare la 
monitorizarea acestora de către 
autoritățile administrative, de aplicare a
legii și judiciare competente;

Or. en

Amendamentul 1481
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) asigurarea, în cooperare cu 
organismele de aplicare a legii, a formării 
specializate a autorităților contractante și 
a funcționarilor din cadrul organismelor 
de control intern cu privire la detectarea 
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fraudei, corupției, conflictului de interese 
și a altor nereguli grave;

Or. en

Amendamentul 1482
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) asigurarea publicării de liste 
actualizate periodic de operatori 
economici excluși de la participarea la un 
contract de achiziții publice din motivele 
stipulate la articolul 55 alineatele (1), (2) 
și (3);

Or. en

Amendamentul 1483
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) acordarea unui drept organizațiilor 
societății civile de a supraveghea și de a 
raporta în numele persoanelor având 
capacitate limitată, juridică sau de altă 
natură, cu privire la conformitatea 
calității serviciilor și bunurilor furnizate 
persoanelor având capacitate limitată, 
juridică sau de altă natură, cu drepturile 
fundamentale ale UE și cu specificațiile 
tehnice și criteriile de atribuire definite în 
contract și cu cerințele referitoare la 
îndeplinirea nevoii specifice a fiecărei 
categorii de utilizatori.
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Or. en

Amendamentul 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) examinarea rapoartelor trimise de 
autoritățile contractante care 
intenționează să utilizeze o procedură 
negociată fără publicare;

Or. it

Amendamentul 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) gestionarea registrului oficial al 
încălcărilor astfel cum se prevede la 
articolul 73a.

Or. en

Amendamentul 1486
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor 
autorităților contractante, în cazul în care 
detectează o încălcare în cursul activității 
sale de monitorizare și de consiliere 
juridică.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor 
autorităților contractante, în cazul în care 
detectează o încălcare în cursul activității 
sale de monitorizare și de consiliere 
juridică.

Autoritățile competente pot să sesizeze 
instanța care, conform legislației naționale, 
deține competența analizării deciziilor 
autorităților contractante, în cazul în care 
detectează o încălcare în cursul activității 
sale de monitorizare și de consiliere 
juridică.
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Or. fr

Amendamentul 1489
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre împuternicesc organismul
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor 
autorităților contractante, în cazul în care 
detectează o încălcare în cursul activității 
sale de monitorizare și de consiliere 
juridică.

Statele membre împuternicesc organismele
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor 
autorităților contractante, în cazul în care 
detectează o încălcare în cursul activității 
sale de monitorizare și de consiliere 
juridică.

Or. es

Amendamentul 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere procedurilor 
generale și metodelor de lucru stabilite de 
Comisie în ceea ce privește comunicarea și 
contactele sale cu statele membre, 
organismul de supraveghere funcționează 
ca punct de contact specific pentru Comisie 
atunci când aceasta monitorizează 
aplicarea dreptului Uniunii și execuția 
bugetului Uniunii în temeiul articolului 17 
din Tratatul privind Uniunea Europeană și 
al articolului 317 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 
Organismul de supraveghere raportează 
Comisiei orice încălcare a prezentei 

(4) Fără a aduce atingere procedurilor 
generale și metodelor de lucru stabilite de 
Comisie în ceea ce privește comunicarea și 
contactele sale cu statele membre, 
autoritățile competente funcționează ca 
punct de contact specific pentru Comisie 
atunci când aceasta monitorizează 
aplicarea dreptului Uniunii și execuția 
bugetului Uniunii în temeiul articolului 17 
din Tratatul privind Uniunea Europeană și 
al articolului 317 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 
Organismul de supraveghere raportează 
Comisiei orice încălcare a prezentei 
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directive în cadrul procedurilor de achiziție 
publică pentru atribuirea contractelor 
finanțate, în mod direct sau indirect, de 
Uniune.

directive în cadrul procedurilor de achiziție 
publică pentru atribuirea contractelor 
finanțate, în mod direct sau indirect, de 
Uniune.

Or. fr

Amendamentul 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate în special să transmită 
organismului de supraveghere spre 
analiză cazuri individuale în care nu a 
fost încă încheiat un contract sau în care 
există încă posibilitatea derulării unei 
proceduri de contestare. Comisia poate, de 
asemenea, să încredințeze organismului 
de supraveghere sarcina de a desfășura 
activitățile de monitorizare necesare 
pentru a asigura aplicarea măsurilor pe 
care statele membre s-au angajat să le 
instituie pentru a remedia o încălcare a 
normelor și principiilor Uniunii privind 
achizițiile publice identificată de Comisie.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate impune organismului de 
supraveghere să analizeze încălcările 
prezumate ale normelor Uniunii în 
domeniul achizițiilor publice care 

eliminat
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afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. Comisia poate însărcina 
organismul de supraveghere să 
urmărească anumite cazuri și să se 
asigure că autoritățile naționale 
competente, care vor fi obligate să-i 
urmeze instrucțiunile, iau măsurile 
corespunzătoare în cazul încălcării 
normelor Uniunii în domeniul achizițiilor 
publice care afectează proiecte 
cofinanțate.

Or. fr

Amendamentul 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Activitățile de anchetă și de asigurare a 
aplicării normelor desfășurate de 
organismul de supraveghere pentru a 
asigura conformitatea deciziilor 
autorităților contractante cu prezenta 
directivă și cu principiile din tratat nu 
înlocuiesc și nu aduc atingere rolului 
instituțional al Comisiei în calitate de 
gardian al tratatului. În cazul în care 
Comisia decide să transmită un caz 
individual spre analiză conform alineatului 
(4), aceasta își rezervă, de asemenea, 
dreptul de a interveni în limitele 
competențelor care îi sunt conferite prin 
tratat.

(5) Activitățile de anchetă și de asigurare a 
aplicării normelor desfășurate de 
autoritățile competente pentru a asigura 
conformitatea deciziilor autorităților 
contractante cu prezenta directivă și cu 
principiile din tratat nu înlocuiesc și nu 
aduc atingere rolului instituțional al 
Comisiei în calitate de gardian al tratatului. 
În cazul în care Comisia decide să 
transmită un caz individual spre analiză 
conform alineatului (4), aceasta își rezervă, 
de asemenea, dreptul de a interveni în 
limitele competențelor care îi sunt conferite 
prin tratat.

Or. fr

Amendamentul 1494
Andreas Schwab, Frank Engel
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Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile contractante transmit 
organismului național de supraveghere 
textul integral al tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală cu sau 
mai mare decât:

eliminat

(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de bunuri sau de
servicii;
(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de lucrări.

Or. de

Justificare

O cerință de publicare generalizată ar însemna că unele contracte ar fi publicate în cele mai 
mici detalii ale activității comerciale, astfel încât know-how-ul (secretele de afaceri) pe care 
îl conțin s-ar afla la dispoziția părților terțe, ceea ce ar putea să nu respecte dispozițiile 
referitoare la confidențialitate. Totuși, aceasta nu ar fi în interesul transparenței, deoarece 
procedura de atribuire se încheie în momentul atribuirii contractului.

Amendamentul 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile contractante transmit 
organismului național de supraveghere
textul integral al tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală cu sau 
mai mare decât:

(6) Autoritățile contractante transmit 
autorităților competente textul integral al 
tuturor contractelor încheiate care au o 
valoare egală cu sau mai mare decât:

Or. fr
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Amendamentul 1496
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor de 
achiziții publice de bunuri sau de servicii;

(a) 800 000 EUR în cazul contractelor de 
achiziții publice de bunuri sau de servicii;

Or. en

Amendamentul 1497
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor de 
achiziții publice de bunuri sau de servicii;

(a) 250 000 EUR în cazul contractelor de 
achiziții publice de bunuri sau de servicii;

Or. en

Amendamentul 1498
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de lucrări.

(b) 5 000 000 EUR în cazul contractelor de 
achiziții publice de lucrări.

Or. en

Amendamentul 1499
Phil Prendergast
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Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de lucrări.

(b) 1 000 000 EUR în cazul contractelor de 
achiziții publice de lucrări.

Or. en

Amendamentul 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fără a aduce atingere legilor 
naționale privind accesul la informații și 
în conformitate cu legislația naționala și a 
UE în domeniul protecției datelor, 
organismul de supraveghere acordă, pe 
baza unei cereri scrise, acces liber, direct, 
total și gratuit la contractele încheiate 
menționate la alineatul (6). Accesul la 
anumite părți ale contractelor poate fi 
refuzat în cazul în care dezvăluirea lor ar 
împiedica aplicarea legii sau ar fi 
contrară interesului public, ar aduce 
atingere intereselor comerciale legitime 
ale operatorilor economici, publici sau 
privați, sau ar putea aduce atingere 
concurenței loiale dintre aceștia.

eliminat

Accesul la părțile care pot fi dezvăluite se 
acordă într-un termen rezonabil și cel 
târziu în 45 de zile de la data cererii.
Nu este obligatoriu ca solicitanții care 
depun o cerere de acces la un contract să 
demonstreze vreun interes direct sau 
indirect în legătură cu acel contract. 
Destinatarul informațiilor trebuie să le 
poată face publice.

Or. de
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Justificare

Dreptul actual de a vizualiza dosarele în cadrul procedurilor de soluționare a litigiilor legate 
de atribuire și cerințele suplimentare din cadrul legislației deja cuprinzătoare privind 
libertatea de informare sunt perfect adecvate.

Amendamentul 1501
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fără a aduce atingere legilor naționale 
privind accesul la informații și în 
conformitate cu legislația naționala și a UE 
în domeniul protecției datelor, organismul 
de supraveghere acordă, pe baza unei cereri 
scrise, acces liber, direct, total și gratuit la 
contractele încheiate menționate la 
alineatul (6). Accesul la anumite părți ale 
contractelor poate fi refuzat în cazul în 
care dezvăluirea lor ar împiedica aplicarea 
legii sau ar fi contrară interesului public, ar 
aduce atingere intereselor comerciale 
legitime ale operatorilor economici, publici 
sau privați, sau ar putea aduce atingere 
concurenței loiale dintre aceștia.

(7) Fără a aduce atingere legilor naționale 
privind accesul la informații și în 
conformitate cu legislația națională și a UE 
în domeniul protecției datelor, organismul 
de supraveghere acordă, pe baza unei 
cereri, acces liber, direct, total și gratuit la 
contractele încheiate menționate la 
alineatul (6). Accesul la anumite părți ale 
contractelor poate fi refuzat doar atunci 
când dezvăluirea lor ar împiedica aplicarea 
legii sau ar fi contrară interesului public, ar 
aduce atingere intereselor comerciale 
legitime ale operatorilor economici, publici 
sau privați, sau ar putea aduce atingere 
concurenței loiale dintre aceștia. Deciziile 
de a refuza accesul la anumite părți ale 
contractelor de achiziții publice din aceste 
motive ar trebui justificate în mod 
corespunzător și publicate.

Or. en

Amendamentul 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 7 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fără a aduce atingere legilor naționale 
privind accesul la informații și în 
conformitate cu legislația naționala și a UE 
în domeniul protecției datelor, organismul 
de supraveghere acordă, pe baza unei 
cereri scrise, acces liber, direct, total și 
gratuit la contractele încheiate menționate 
la alineatul (6). Accesul la anumite părți 
ale contractelor poate fi refuzat în cazul în 
care dezvăluirea lor ar împiedica aplicarea 
legii sau ar fi contrară interesului public, ar 
aduce atingere intereselor comerciale 
legitime ale operatorilor economici, publici 
sau privați, sau ar putea aduce atingere 
concurenței loiale dintre aceștia.

(7) Fără a aduce atingere legilor naționale 
privind accesul la informații și în 
conformitate cu legislația națională și a UE 
în domeniul protecției datelor, autoritățile 
competente acordă, pe baza unei cereri 
scrise, acces liber, direct, total și gratuit la 
contractele încheiate menționate la 
alineatul (6). Accesul la anumite părți ale 
contractelor poate fi refuzat în cazul în care 
dezvăluirea lor ar împiedica aplicarea legii 
sau ar fi contrară interesului public, ar 
aduce atingere intereselor comerciale 
legitime ale operatorilor economici, publici 
sau privați, sau ar putea aduce atingere 
concurenței loiale dintre aceștia.

Or. fr

Amendamentul 1503
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fără a aduce atingere legilor naționale 
privind accesul la informații și în 
conformitate cu legislația naționala și a UE 
în domeniul protecției datelor, organismul 
de supraveghere acordă, pe baza unei 
cereri scrise, acces liber, direct, total și 
gratuit la contractele încheiate menționate 
la alineatul (6). Accesul la anumite părți 
ale contractelor poate fi refuzat în cazul în 
care dezvăluirea lor ar împiedica aplicarea 
legii sau ar fi contrară interesului public, ar 
aduce atingere intereselor comerciale 
legitime ale operatorilor economici, publici 
sau privați, sau ar putea aduce atingere 
concurenței loiale dintre aceștia.

(7) Fără a aduce atingere legilor naționale 
privind accesul la informații și în 
conformitate cu legislația națională și a UE 
în domeniul protecției datelor, organismul 
de supraveghere colectează și furnizează 
în mod public acces liber, direct, total și 
gratuit la toate documentele legate de 
oricare proces de licitație. Documentele 
procedurale specifice precum contractele, 
modificările contractelor și auditurile 
legate de toate contractele încheiate se fac, 
de asemenea, publice. Accesul la anumite 
părți ale acestor informații poate fi oprit în 
cazul în care dezvăluirea lor ar împiedica 
aplicarea legii sau ar fi contrară interesului 
public, ar aduce atingere intereselor 
comerciale legitime ale operatorilor 
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economici, publici sau privați, sau ar putea 
aduce atingere concurenței loiale dintre 
aceștia.

Or. en

Amendamentul 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În raportul anual menționat la alineatul 
(2) se include o prezentare succintă a 
tuturor activităților desfășurate de 
organismul de supraveghere în 
conformitate cu alineatele (1)-(7).

(8) În raportul anual menționat la alineatul 
(2) se include o prezentare succintă a 
tuturor activităților desfășurate de 
autoritățile competente în conformitate cu 
alineatele (1)-(7).

Or. fr

Amendamentul 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 85 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoarte individuale privind procedurile 
de atribuire a contractelor

Raportarea individuală

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul 1506
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare contract sau acord-cadru și
de fiecare dată când se instituie un sistem 
dinamic de achiziții, autoritățile 
contractante întocmesc un raport scris care 
trebuie să cuprindă cel puțin următoarele 
elemente:

Pentru fiecare achiziție care depășește 
pragul prevăzut, indiferent dacă este 
vorba de un contract sau un acord-cadru 
sau de fiecare dată când se instituie un 
sistem dinamic de achiziții, autoritățile 
contractante întocmesc un raport scris care 
trebuie să cuprindă cel puțin următoarele 
elemente:

Or. en

Amendamentul 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numele candidaților sau ofertanților 
câștigători și justificarea alegerii lor;

(b) dacă este cazul, rezultatele selecției 
calitative și/sau ale reducerii numerelor în 
conformitate cu articolele 64 și 65, și 
anume:
(i) numele candidaților sau ofertanților 
selectați și justificarea alegerii lor;

(ii) numele candidaților sau ofertanților 
respinși și motivele respingerii lor;

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numele candidaților sau ofertanților 
respinși și motivele respingerii lor;

eliminată

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare). Textul acestei litere a fost mutat 
la litera (b).

Amendamentul 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numele ofertantului câștigător și 
justificarea alegerii ofertei sale, precum și, 
dacă se cunoaște, partea din contract sau 
din acordul-cadru pe care acesta 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți;

(e) numele ofertantului câștigător și 
justificarea alegerii ofertei sale;

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare). Cerința propusă de Comisie la 
litera (d) inițială privind informațiile referitoare la valoarea procentuală a subcontractării ar 
adăuga sarcini administrative inutile și ar fi adesea dificil de aflat în avans pentru 
furnizorul/ofertantul principal (și, prin urmare, ar fi dificil de comunicat autorității 
contractante).

Amendamentul 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numele ofertantului câștigător și 
justificarea alegerii ofertei sale, precum și, 
dacă se cunoaște, partea din contract sau 
din acordul-cadru pe care acesta 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți;

(e) numele ofertantului câștigător și 
justificarea alegerii ofertei sale, precum și, 
dacă se cunoaște, partea din contract sau 
din acordul-cadru pe care acesta 
intenționează să o subcontracteze unor terți
și informații privind subcontractanții 
incluzând numele, detaliile de contact și 
reprezentanții legali ai acestora;

Or. de

Amendamentul 1511
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) în ceea ce privește dialogul 
competitiv, circumstanțele menționate la 
articolul XX care justifică recurgerea la 
procedura respectivă;

Or. en

Amendamentul 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) acolo unde este cazul, conflictele de 
interese identificate și măsurile luate în 
acest sens.

eliminată

Or. en
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Amendamentul 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În măsura în care anunțul de atribuire a 
contractului redactat în conformitate cu 
articolul 48 cuprinde informațiile 
solicitate la acest paragraf, autoritățile 
contractante pot consulta respectivul 
anunț.

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul 1514
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante documentează
desfășurarea tuturor procedurilor de
achiziție, indiferent dacă acestea se 
desfășoară prin mijloace electronice sau în 
alt mod. În acest scop, ele documentează 
toate etapele procedurii de achiziție, 
inclusiv toate comunicările cu operatorii 
economici și deliberările interne, 
pregătirea procedurilor de ofertare, de 
dialog sau de negociere, după caz, precum 
și etapele de selecție și de atribuire a 
contractului.

Autoritățile contractante adoptă măsurile 
adecvate pentru a documenta desfășurarea 
procedurilor de atribuire care se 
desfășoară prin mijloace electronice.

Or. en
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Amendamentul 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante documentează 
desfășurarea tuturor procedurilor de 
achiziție, indiferent dacă acestea se 
desfășoară prin mijloace electronice sau în 
alt mod. În acest scop, ele documentează
toate etapele procedurii de achiziție, 
inclusiv toate comunicările cu operatorii 
economici și deliberările interne, pregătirea 
procedurilor de ofertare, de dialog sau de 
negociere, după caz, precum și etapele de 
selecție și de atribuire a contractului.

Autoritățile contractante documentează 
desfășurarea tuturor procedurilor de 
achiziție, indiferent dacă acestea se 
desfășoară prin mijloace electronice sau în 
alt mod. În acest scop, ele se asigură că 
dispun de suficientă documentație pentru 
a justifica deciziile luate în toate etapele 
procedurii de achiziție, cum ar fi 
documentația privind comunicările cu 
operatorii economici și deliberările interne, 
pregătirea procedurilor de ofertare, de 
dialog sau de negociere, după caz, precum 
și etapele de selecție și de atribuire a 
contractului.

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul 1516
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante documentează
desfășurarea tuturor procedurilor de 
achiziție, indiferent dacă acestea se 
desfășoară prin mijloace electronice sau în 
alt mod. În acest scop, ele documentează 
toate etapele procedurii de achiziție, 
inclusiv toate comunicările cu operatorii 
economici și deliberările interne, 
pregătirea procedurilor de ofertare, de 

Autoritățile contractante iau măsurile 
necesare pentru a documenta desfășurarea 
procedurilor de achiziție care se desfășoară 
prin mijloace electronice.
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dialog sau de negociere, după caz, precum 
și etapele de selecție și de atribuire a 
contractului.

Or. nl

Justificare

Preferința ar trebui să se îndrepte spre sistemul de rapoarte prevăzut la articolul 43 din 
Directiva 1004/18/CE, și nu spre măsurile propuse. În plus, noile dispoziții ar avea ca 
rezultat un volum crescut al sarcinilor administrative.

Amendamentul 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante documentează 
desfășurarea tuturor procedurilor de 
achiziție, indiferent dacă acestea se 
desfășoară prin mijloace electronice sau în 
alt mod. În acest scop, ele documentează 
toate etapele procedurii de achiziție, 
inclusiv toate comunicările cu operatorii 
economici și deliberările interne, 
pregătirea procedurilor de ofertare, de 
dialog sau de negociere, după caz, precum 
și etapele de selecție și de atribuire a 
contractului.

Autoritățile contractante documentează 
desfășurarea tuturor procedurilor de 
achiziție, indiferent dacă acestea se 
desfășoară prin mijloace electronice sau în 
alt mod. În acest scop, ele documentează 
toate etapele procedurii de achiziție, 
inclusiv toate comunicările cu operatorii 
economici, pregătirea procedurilor de 
ofertare, de dialog sau de negociere, după 
caz, precum și etapele de selecție și de 
atribuire a contractului.

Or. en

Amendamentul 1518
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante documentează Autoritățile contractante documentează 
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desfășurarea tuturor procedurilor de 
achiziție, indiferent dacă acestea se 
desfășoară prin mijloace electronice sau în 
alt mod. În acest scop, ele documentează 
toate etapele procedurii de achiziție, 
inclusiv toate comunicările cu operatorii 
economici și deliberările interne, 
pregătirea procedurilor de ofertare, de 
dialog sau de negociere, după caz, precum 
și etapele de selecție și de atribuire a 
contractului.

desfășurarea tuturor procedurilor de 
achiziție, indiferent dacă acestea se 
desfășoară prin mijloace electronice sau în 
alt mod. În acest scop, ele documentează 
toate etapele procedurii de achiziție, 
inclusiv toate comunicările cu operatorii 
economici, pregătirea procedurilor de 
ofertare, de dialog sau de negociere, după 
caz, precum și etapele de selecție și de 
atribuire a contractului.

Or. en

Amendamentul 1519
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul sau elementele sale principale 
sunt comunicate Comisiei sau 
organismului național de supraveghere, la 
solicitarea acestora.

Raportul sau elementele sale principale 
sunt comunicate Comisiei, la solicitarea 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul sau elementele sale principale 
sunt comunicate Comisiei sau
organismului național de supraveghere, la 
solicitarea acestora.

Raportul sau elementele sale principale 
sunt comunicate Comisiei sau autorităților 
ori structurilor naționale menționate la 
articolul 83, la solicitarea acestora.

Or. en
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Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul sau elementele sale principale 
sunt comunicate Comisiei sau
organismului național de supraveghere, la 
solicitarea acestora.

Raportul sau elementele sale principale 
sunt comunicate Comisiei sau
organismului național competent, la 
solicitarea acestora.

Or. en

Amendamentul 1522
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul sau elementele sale principale 
sunt comunicate Comisiei sau 
organismului național de supraveghere, la 
solicitarea acestora.

Raportul sau elementele sale principale 
sunt comunicate Comisiei, la solicitarea 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 1523
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 86
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Colectarea de date statistice prin intermediul rapoartelor realizate de statele membre nu este 
fiabilă și duce la birocrație și costuri. Obiectivul articolului 86 este de a verifica datele 
colectate prin intermediul bazei de date TED în baza articolului 48 din propunere. Atât datele 
din TED, cât și datele din raportarea națională sunt totuși foarte adesea incomplete. În locul 
verificării, pilonul TED de colectare de date statistice ar trebui consolidat mai mult, iar 
pilonul de raportare națională ar trebui să fie complet abandonat.

Amendamentul 1525
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. nl

Justificare

Dispoziția propusă ar trebui eliminată. Aceasta ar crește inutil volumul de sarcini 
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administrative.

Amendamentul 1526
Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 86 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea națională și lista autorităților 
contractante

Raportarea națională

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).
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Amendamentul 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele instituite sau desemnate 
în conformitate cu articolul 84 înaintează 
Comisiei un raport statistic și de 
implementare pentru fiecare an, pe baza 
unui formular standard, nu mai târziu de 
data de 31 octombrie a anului următor 
anului de raportare.

(1) Statele membre înaintează Comisiei un 
raport statistic pentru fiecare an, pe baza 
unui formular standard, nu mai târziu de 
data de 31 octombrie a anului următor 
anului de raportare.

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele instituite sau desemnate 
în conformitate cu articolul 84 înaintează 
Comisiei un raport statistic și de 
implementare pentru fiecare an, pe baza 
unui formular standard, nu mai târziu de 
data de 31 octombrie a anului următor 
anului de raportare.

(1) Organismele competente din statele 
membre înaintează Comisiei un raport 
statistic și de implementare pentru fiecare 
an, pe baza unui formular standard, nu mai 
târziu de data de 31 octombrie a anului 
următor anului de raportare.

Or. en

Justificare

Propunerea impune obligații excesive statelor membre. În special furnizarea către Comisie a 
unei liste complete a tuturor autorităților contractante din statul membru nu va fi posibilă. În 
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practică, numărul de autorități contractante este semnificativ (în anumite țări pot fi mii) și se 
schimbă în fiecare an în funcție de schimbările structurale din cadrul administrației.

Amendamentul 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o listă completă și actualizată a tuturor 
autorităților guvernamentale centrale, a 
autorităților contractante regionale și 
locale și a organismelor de drept public, 
incluzând autoritățile regionale și locale 
și asociațiile de autorități contractante 
care atribuie contracte de achiziție 
publică sau încheie acorduri-cadru, 
indicând pentru fiecare autoritate 
numărul unic de identificare în cazul în 
care un astfel de număr este prevăzut în 
legislația națională; această listă trebuie 
organizată pe tipuri de autorități;

eliminată

Or. en

Justificare

Propunerea impune obligații excesive statelor membre. În special furnizarea către Comisie a 
unei liste complete a tuturor autorităților contractante din statul membru nu va fi posibilă. În 
practică, numărul de autorități contractante este semnificativ (în anumite țări pot fi mii) și se 
schimbă în fiecare an în funcție de schimbările structurale din cadrul administrației.

Amendamentul 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o listă completă și actualizată a tuturor 
autorităților guvernamentale centrale, a 
autorităților contractante regionale și locale 

(a) o listă a tuturor autorităților 
guvernamentale centrale, a autorităților 
contractante regionale și locale și a 
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și a organismelor de drept public,
incluzând autoritățile regionale și locale 
și asociațiile de autorități contractante 
care atribuie contracte de achiziție publică 
sau încheie acorduri-cadru, indicând pentru 
fiecare autoritate numărul unic de 
identificare în cazul în care un astfel de 
număr este prevăzut în legislația națională; 
această listă trebuie organizată pe tipuri de 
autorități;

organismelor de drept public care au 
atribuit contracte de achiziție publică sau
au încheiat acorduri-cadru în cursul 
anului în cauză, indicând pentru fiecare 
autoritate numărul unic de identificare în 
cazul în care un astfel de număr este 
prevăzut în legislația națională; această 
listă trebuie organizată pe tipuri de 
autorități;

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o listă completă și actualizată a tuturor 
organismelor centrale de achiziție;

eliminată

Or. en

Justificare

Propunerea impune obligații excesive statelor membre. În special furnizarea către Comisie a 
unei liste complete a tuturor autorităților contractante din statul membru nu va fi posibilă. În 
practică, numărul de autorități contractante este semnificativ (în anumite țări pot fi mii) și se 
schimbă în fiecare an în funcție de schimbările structurale din cadrul administrației.

Amendamentul 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o listă completă și actualizată a tuturor 
organismelor centrale de achiziție;

(b) o listă a tuturor organismelor centrale 
de achiziție care au atribuit contracte de 
achiziție publică sau au încheiat acorduri-
cadru în cursul anului în cauză;

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru toate contractele care depășesc 
pragurile prevăzute la articolul 4 din 
prezenta directivă:

(c) pentru toate contractele care depășesc 
pragurile prevăzute la articolul 4 din 
prezenta directivă, numărul și valoarea 
estimate ale contractelor atribuite în 
cursul anului în cauză, defalcate pentru 
fiecare tip de autoritate pe proceduri și pe 
lucrări, bunuri și servicii.

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 – litera c – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) numărul și valoarea contractelor 
atribuite, defalcate pe tipuri de autorități, 
precum și pe proceduri și pe lucrări, 
bunuri și servicii identificate prin 
diviziunea din nomenclatura CPV;

eliminat

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) în cazul în care contractele au fost 
încheiate printr-o procedură negociată 
fără publicare prealabilă, datele 
menționate la punctul (i) sunt defalcate de 
asemenea în funcție de circumstanțele 
prevăzute la articolul 30 și se precizează 
numărul și valoarea contractelor 
atribuite, defalcate pe state membre și pe 
țări terțe ale contractanților câștigători;

eliminat

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru toate contractele care se 
situează sub pragurile prevăzute la 
articolul 4 din prezenta directivă, dar care 
ar intra sub incidența prezentei directive 
dacă valoarea lor ar depăși respectivele 
praguri, numărul și valoarea contractelor 
atribuite, defalcate pe tipuri de autorități.

(d) pentru o achiziție sub pragurile 
prevăzute la articolul 4 din prezenta 
directivă, dar care ar intra sub incidența 
prezentei directive dacă valoarea acesteia
ar depăși respectivele praguri, o estimare a 
valorii totale agregate a achiziției în 
cursul anului în cauză. Această estimare 
poate fi bazată în special pe datele 
disponibile în conformitate cu cerințele 
naționale referitoare la publicare. 

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre transmit Comisiei 
informații cu privire la organizarea lor 
instituțională pentru implementarea, 
monitorizarea și aplicarea prezentei 
directive, precum și informații referitoare 
la inițiativele naționale în vederea 
furnizării de orientări sau de asistență 
pentru implementarea normelor Uniunii 
privind achizițiile publice, sau la 
inițiativele menite să răspundă unor 
provocări în implementarea acestor 
norme.

eliminat

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).
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Amendamentul 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre transmit Comisiei 
informații cu privire la organizarea lor 
instituțională pentru implementarea, 
monitorizarea și aplicarea prezentei 
directive, precum și informații referitoare 
la inițiativele naționale în vederea 
furnizării de orientări sau de asistență 
pentru implementarea normelor Uniunii 
privind achizițiile publice, sau la 
inițiativele menite să răspundă unor 
provocări în implementarea acestor 
norme.

eliminat

Or. en

Justificare

Alineatul (4) pare să nu fie necesar.

Amendamentul 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia stabilește formularul standard 
al raportului anual statistic și de 
implementare menționat la alineatul (1). 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 91.

(5) Comisia stabilește formularul standard 
al raportului anual statistic menționat la 
alineatul (1). Respectivele acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 91.

Or. en
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Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (raportare).

Amendamentul 1542
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 86 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 86a
Obligații statistice și conținutul raportului 

statistic
(1) Statele membre transmit Comisiei 
informații cu privire la organizarea lor 
instituțională pentru implementarea, 
monitorizarea și aplicarea prezentei 
directive, precum și informații referitoare 
la inițiativele naționale în vederea 
furnizării de orientări sau de asistență 
pentru implementarea normelor Uniunii 
privind achizițiile publice, sau la 
inițiativele menite să răspundă unor 
provocări în implementarea acestor 
norme.
(2) Raportul menționat la alineatul (1) 
cuprinde cel puțin următoarele informații 
pentru toate contractele care depășesc 
pragurile stabilite la articolul 4 din 
prezenta directivă:
(i) numărul și valoarea contractelor 
atribuite, defalcate pentru fiecare tip de 
autoritate pe proceduri și pe lucrări, 
bunuri și servicii identificate prin 
diviziunea din nomenclatura CPV;
(ii) în cazul în care contractele au fost 
încheiate printr-o procedură negociată 
fără publicare prealabilă, datele 
menționate la punctul (i) sunt defalcate de 
asemenea în funcție de circumstanțele 
prevăzute la articolul 30 și se precizează 
numărul și valoarea contractelor 
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atribuite, defalcate pe state membre și pe 
țări terțe ale contractanților câștigători.
În măsura posibilului, datele menționate 
la primul paragraf litera (a) sunt 
defalcate în funcție de:
(a) procedurile de atribuire a contractelor 
utilizate; și
(b) pentru fiecare dintre respectivele 
proceduri, lucrările menționate în anexa 
II și produsele și serviciile menționate în 
anexa XVI, identificate prin categoria din 
nomenclatura CPV;
(c) naționalitatea operatorului economic 
căruia i s-a atribuit contractul.
În cazul în care contractele au fost 
încheiate printr-o procedură negociată, 
datele menționate la primul paragraf 
litera (a) sunt defalcate de asemenea în 
funcție de circumstanțele prevăzute la 
articolele 27 și 30 și se precizează 
numărul și valoarea contractelor 
atribuite, defalcate pe state membre și pe 
țări terțe ale contractanților câștigători.
(3) Pentru fiecare categorie de autorități 
contractante, alta decât cele prevăzute în 
anexa I, raportul statistic precizează cel 
puțin:
(a) numărul și valoarea contractelor 
atribuite, defalcate în conformitate cu 
alineatul (1) paragraful al doilea;
(b) valoarea totală a contractelor atribuite 
în temeiul derogărilor de la acord.
(4) Raportul statistic menționează orice 
altă informație statistică solicitată în 
temeiul acordului. Informațiile 
menționate la primul paragraf sunt 
determinate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 91 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 1543
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 86 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 86a
Recurs și sancțiuni

Statele membre instituie mecanisme de 
recurs eficient și rapid, precum și 
sancțiuni eficiente, disuasive și 
proporționale în caz de fraudă, corupție, 
conflict de interese sau alte nereguli 
grave. Recursul și sancțiunile aplicate în 
aceste cazuri includ anularea contractelor 
de achiziții publice în cauză și 
răspunderea pentru prejudicii.

Or. en

Amendamentul 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 87 eliminat
Asistență pentru autoritățile contractante 
și pentru întreprinderi
(1) Statele membre pun la dispoziție 
structuri de asistență tehnică în scopul de 
a oferi autorităților contractante 
consiliere, îndrumare și asistență juridică 
și economică pentru pregătirea și 
derularea procedurilor de achiziții. Statele 
membre se asigură, de asemenea, că 
fiecare autoritate contractantă poate 
obține consiliere și asistență competentă 
pe probleme individuale.
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(2) În vederea îmbunătățirii accesului la 
achizițiile publice pentru operatorii 
economici, în special pentru IMM-uri, și 
pentru a facilita înțelegerea corectă a 
dispozițiilor prezentei directive, statele 
membre se asigură că se poate obține 
asistența corespunzătoare, inclusiv prin 
mijloace electronice sau prin utilizarea 
rețelelor existente destinate asistenței în 
afaceri.
(3) Operatorii economici care 
intenționează să participe la o procedură 
de achiziție într-un alt stat membru 
trebuie să aibă la dispoziție asistență 
administrativă specifică. Această asistență 
trebuie să acopere cel puțin cerințele 
administrative din statul membru în 
cauză, precum și eventualele obligații 
legate de achizițiile publice electronice.
Statele membre se asigură că operatorii 
economici interesați au acces cu ușurință 
la informații corespunzătoare referitoare 
la obligațiile privind impozitele sau 
protecția mediului și la obligațiile impuse 
de legislația socială și de legislația muncii 
în vigoare în statul membru, regiunea sau 
localitatea unde urmează să se desfășoare 
lucrările sau să se presteze serviciile și 
care se aplică lucrărilor desfășurate la 
fața locului sau serviciilor prestate pe 
durata executării contractului.
(4) În aplicarea alineatelor (1), (2) și (3), 
statele membre pot desemna un organism 
unic sau mai multe organisme sau 
structuri administrative. Statele membre 
asigură o coordonare corespunzătoare 
între aceste organisme și structuri.

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (asistență pentru autoritățile contractante și 
pentru întreprinderi) ce propun eliminarea articolului 87. Propunerile Comisiei ar trebui să 
fie susținute de un caz clar care să demonstreze eficiența costurilor, iar aceste propuneri 
detaliate ar încălca, de asemenea, principiile subsidiarității și proporționalității. Cu toate 
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acestea, există o nevoie clară ca statele membre să își asume răspunderea pentru aplicarea 
principiilor privind IMM-urile/„Gândiți mai întâi la scară mică” în domeniul achizițiilor 
publice. Acest lucru este propus într-un considerent.

Amendamentul 1545
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. nl

Justificare

Organizarea unei asistențe pentru autoritățile contractante la nivel național este o chestiune 
care privește statele membre. Dacă dispozițiile ar fi mai directe, probabil că ar fi mai puțină 
nevoie de clarificare a normelor privind achizițiile.

Amendamentul 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 87 eliminat
Asistență pentru autoritățile contractante 
și pentru întreprinderi
(1) Statele membre pun la dispoziție 
structuri de asistență tehnică în scopul de 
a oferi autorităților contractante 
consiliere, îndrumare și asistență juridică 
și economică pentru pregătirea și 
derularea procedurilor de achiziții. Statele 
membre se asigură, de asemenea, că 
fiecare autoritate contractantă poate 
obține consiliere și asistență competentă 
pe probleme individuale.
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(2) În vederea îmbunătățirii accesului la 
achizițiile publice pentru operatorii 
economici, în special pentru IMM-uri, și 
pentru a facilita înțelegerea corectă a 
dispozițiilor prezentei directive, statele 
membre se asigură că se poate obține 
asistența corespunzătoare, inclusiv prin 
mijloace electronice sau prin utilizarea 
rețelelor existente destinate asistenței în 
afaceri.
(3) Operatorii economici care 
intenționează să participe la o procedură 
de achiziție într-un alt stat membru 
trebuie să aibă la dispoziție asistență 
administrativă specifică. Această asistență 
trebuie să acopere cel puțin cerințele 
administrative din statul membru în 
cauză, precum și eventualele obligații 
legate de achizițiile publice electronice.
Statele membre se asigură că operatorii 
economici interesați au acces cu ușurință 
la informații corespunzătoare referitoare 
la obligațiile privind impozitele sau 
protecția mediului și la obligațiile impuse 
de legislația socială și de legislația muncii 
în vigoare în statul membru, regiunea sau 
localitatea unde urmează să se desfășoare 
lucrările sau să se presteze serviciile și 
care se aplică lucrărilor desfășurate la 
fața locului sau serviciilor prestate pe 
durata executării contractului.
(4) În aplicarea alineatelor (1), (2) și (3), 
statele membre pot desemna un organism 
unic sau mai multe organisme sau 
structuri administrative. Statele membre 
asigură o coordonare corespunzătoare 
între aceste organisme și structuri.

Or. en

Amendamentul 1547
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun la dispoziție 
structuri de asistență tehnică în scopul de a 
oferi autorităților contractante consiliere, 
îndrumare și asistență juridică și 
economică pentru pregătirea și derularea 
procedurilor de achiziții. Statele membre se 
asigură, de asemenea, că fiecare autoritate 
contractantă poate obține consiliere și 
asistență competentă pe probleme 
individuale.

(1) Statele membre pun la dispoziție 
structuri de asistență tehnică în scopul de a 
oferi autorităților contractante informare, 
îndrumare și asistență juridică și 
economică pentru pregătirea și derularea 
procedurilor de achiziții. Statele membre se 
asigură, de asemenea, că fiecare autoritate 
contractantă poate obține informare și 
asistență competentă pe probleme 
individuale.

Or. en

Justificare

Clarificare, formularea ar putea fi interpretată drept consiliere juridică, însă nu este de 
competența statelor membre să furnizeze consiliere juridică privind reglementările europene.

Amendamentul 1548
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pun la dispoziție 
structuri de asistență tehnică în scopul de a 
oferi autorităților contractante consiliere, 
îndrumare și asistență juridică și 
economică pentru pregătirea și derularea 
procedurilor de achiziții. Statele membre se 
asigură, de asemenea, că fiecare autoritate 
contractantă poate obține consiliere și 
asistență competentă pe probleme 
individuale.

(1) Statele membre pun la dispoziție 
structuri de asistență în scopul de a oferi 
autorităților contractante consiliere, 
îndrumare și asistență juridică și 
economică pentru pregătirea și derularea 
procedurilor de achiziții. Statele membre se 
asigură, de asemenea, că fiecare autoritate 
contractantă poate obține consiliere și 
asistență competentă pe probleme 
individuale. Statele membre pot utiliza, de 
asemenea, servicii de consultanță externă 
pentru a suplimenta competențele și 
aptitudinile conducerii programelor și 
proiectelor.
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Or. en

Amendamentul 1549
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 87 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În aplicarea alineatelor (1), (2) și (3), 
statele membre pot desemna un organism 
unic sau mai multe organisme sau 
structuri administrative. Statele membre 
asigură o coordonare corespunzătoare 
între aceste organisme și structuri.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest articol cauzează sarcini administrative inutile. Organizarea administrației interne a 
statelor membre este la latitudinea acestora. Statele membre pot decide să creeze un 
organism de supraveghere (articolul 84) fără reglementare europeană. Articolul 84 este 
contrar principiului subsidiarității.

Amendamentul 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 88 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre își acordă reciproc 
asistență și instituie măsuri de cooperare 
eficace pentru a asigura schimbul de 
informații cu privire la aspectele la care se 
face referire la articolele 40, 41, 42, 55, 57, 
59, 60, 61, 63 și 69. Ele asigură 
confidențialitatea informațiilor pe care le 
schimbă.

(1) Statele membre își acordă reciproc 
asistență și instituie măsuri de cooperare 
eficace pentru a asigura schimbul de 
informații cu privire la aspectele la care se 
face referire la articolele 40, 41, 42, 55, 57, 
59, 60, 61, 63, 69 și 73a. Ele asigură 
confidențialitatea informațiilor pe care le 
schimbă.

Or. en
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Amendamentul 1551
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 88 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În aplicarea prezentului articol, statele 
membre desemnează unul sau mai multe 
puncte de legătură, ale căror detalii de 
contact se comunică celorlalte state 
membre, organismelor de supraveghere și 
Comisiei. Statele membre publică și 
actualizează cu regularitate lista 
punctelor de legătură. Organismul de 
supraveghere este responsabil de 
coordonarea acestor puncte de legătură.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest articol cauzează sarcini administrative inutile. Organizarea administrației interne a 
statelor membre este la latitudinea acestora. Statele membre pot decide să creeze un 
organism de supraveghere (articolul 84) fără reglementare europeană. Articolul 84 este 
contrar principiului subsidiarității.

Amendamentul 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 88 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În aplicarea prezentului articol, statele 
membre desemnează unul sau mai multe 
puncte de legătură, ale căror detalii de 
contact se comunică celorlalte state 
membre, organismelor de supraveghere și 
Comisiei. Statele membre publică și 
actualizează cu regularitate lista 
punctelor de legătură. Organismul de 

eliminat
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supraveghere este responsabil de 
coordonarea acestor puncte de legătură.

Or. en

Justificare

Propuneri alternative referitoare la guvernanță (cooperare administrativă).

Amendamentul 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 88 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În aplicarea prezentului articol, statele 
membre desemnează unul sau mai multe 
puncte de legătură, ale căror detalii de 
contact se comunică celorlalte state 
membre, organismelor de supraveghere și 
Comisiei. Statele membre publică și 
actualizează cu regularitate lista 
punctelor de legătură. Organismul de 
supraveghere este responsabil de 
coordonarea acestor puncte de legătură.

eliminat

Or. en

Justificare

Impunerea obligației de a crea organisme suplimentare statelor membre nu este o măsură 
proporțională. În plus, mai multe dintre competențele atribuite unui astfel de organism, de 
exemplu, supravegherea, coordonarea, raportarea, pot crea conflicte de interese.

Amendamentul 1554
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 88 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În aplicarea prezentului articol, statele (3) În aplicarea prezentului articol, statele 
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membre desemnează unul sau mai multe 
puncte de legătură, ale căror detalii de 
contact se comunică celorlalte state 
membre, organismelor de supraveghere și 
Comisiei. Statele membre publică și 
actualizează cu regularitate lista punctelor 
de legătură. Organismul de supraveghere 
este responsabil de coordonarea acestor 
puncte de legătură.

membre desemnează unul sau mai multe 
puncte de legătură, ale căror detalii de 
contact se comunică celorlalte state 
membre și Comisiei. Statele membre 
publică și actualizează cu regularitate lista 
punctelor de legătură.

Or. en

(A se vedea eliminarea articolului 86)

Amendamentul 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 88 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Schimbul de informații se desfășoară 
prin intermediul Sistemului de informare 
al pieței interne, instituit în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. XXX/XXXX al 
Parlamentului European și al 
Consiliului44 [propunere de Regulament 
al Parlamentului European și al 
Consiliului privind cooperarea 
administrativă prin intermediul 
Sistemului de informare al pieței interne 
(„Regulamentul IMI”), COM (2011) 522]. 
Statele membre furnizează informațiile 
cerute de către alte state membre în cel 
mai scurt timp posibil.

eliminat

Or. en

Justificare

Impunerea obligației de a crea organisme suplimentare statelor membre nu este o măsură 
proporțională. În plus, mai multe dintre competențele atribuite unui astfel de organism, de 
exemplu, supravegherea, coordonarea, raportarea, pot crea conflicte de interese.
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Amendamentul 1556
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 89 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolele 6, 13, 19, 20, 23, 
54, 59, 67 și 86 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării competențelor precizate în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua 
următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară indicată în cuprinsul său. 
Ea nu aduce atingere validității actelor 
delegate aflate deja în vigoare.

(3) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolele 6, 13, 19, 20, 23 și
59 poate fi revocată în orice moment de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
competențelor precizate în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua 
următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară indicată în cuprinsul său. 
Ea nu aduce atingere validității actelor 
delegate aflate deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 1557
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
consultativ pentru achizițiile publice 
înființat prin Decizia 71/306/CEE a 
Consiliului45. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
consultativ pentru achizițiile publice 
înființat prin Decizia 71/306/CEE a 
Consiliului45 și de comitetul înființat prin 
articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 
3286/94 al Consiliului (Regulamentul 
privind barierele comerciale)46. Acestea 
sunt comitete în sensul articolului 3 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
__________________
46 1 JO L 349, 31.12.1994, p. 71

Or. en
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Amendamentul 1558
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul articol, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul articol, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011, iar 
comitetul competent este cel instituit prin 
Decizia 71/306/CEE a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 1559
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011, iar 
comitetul competent este cel instituit prin 
Regulamentul privind barierele 
comerciale.

Or. en

Amendamentul 1560
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa VI – partea H

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA H eliminată
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INFORMAȚII CARE TREBUIE 
INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE 
PARTICIPARE PRIVIND 
CONTRACTELE CARE AU CA OBIECT 
SERVICII SOCIALE ȘI ALTE 
SERVICII SPECIFICE
[menționate la articolul 75 alineatul (1)]
1. Denumirea, numărul de identificare (în 
cazul în care este prevăzut de legislația 
națională), adresa, inclusiv codul NUTS, 
numărul de telefon, numărul de fax, 
adresa de e-mail și de internet ale 
autorității contractante și, dacă sunt 
diferite, cele ale serviciului de la care se 
pot obține informații suplimentare.
2. După caz, adresa de e-mail sau adresa 
de internet de la care se vor putea obține 
caietul de sarcini și orice documente 
suplimentare.
3. Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate.
4. Dacă este cazul, mențiunea că 
autoritatea contractantă este un organism 
central de achiziție sau că achiziția 
implică o altă formă de achiziție comună.
5. Numărul (numerele) de referință din 
nomenclatura CPV. În cazul în care 
contractul este împărțit în loturi, această 
informație trebuie furnizată pentru 
fiecare lot. 
6. Codul NUTS al locului principal de 
executare a lucrărilor în cazul lucrărilor 
sau codul NUTS al locului principal de 
livrare sau de prestare în cazul bunurilor 
și serviciilor. 
7. Descrierea serviciilor și, după caz, a 
lucrărilor și a bunurilor care urmează să 
fie achiziționate cu titlu accesoriu.

8. Valoarea totală estimată a contractului 
(contractelor). În cazul în care contractul 
este împărțit în loturi, această informație 
trebuie furnizată pentru fiecare lot.
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9. Condițiile de participare, inclusiv:

(a) dacă este cazul, se menționează că 
respectivul contract de achiziție publică 
este rezervat unor ateliere protejate sau că 
acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată;

(b) dacă este cazul, se menționează că 
executarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor acte cu 
putere de lege sau al unor acte 
administrative.

10. Termenul (termenele) pentru 
contactarea autorității contractante în 
vederea participării.

11. O scurtă descriere a principalelor 
caracteristici ale procedurii de atribuire 
care urmează să fie aplicată.

12. Orice alte informații relevante.

Or. en

Amendamentul 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Anexa VI – partea H

Textul propus de Comisie Amendamentul

PARTEA H eliminată
INFORMAȚII CARE TREBUIE 
INCLUSE ÎN ANUNȚURILE DE 
PARTICIPARE PRIVIND 
CONTRACTELE CARE AU CA OBIECT 
SERVICII SOCIALE ȘI ALTE 
SERVICII SPECIFICE
[menționate la articolul 75 alineatul (1)]
1. Denumirea, numărul de identificare (în 
cazul în care este prevăzut de legislația 
națională), adresa, inclusiv codul NUTS, 
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numărul de telefon, numărul de fax, 
adresa de e-mail și de internet ale 
autorității contractante și, dacă sunt 
diferite, cele ale serviciului de la care se 
pot obține informații suplimentare.
2. După caz, adresa de e-mail sau adresa 
de internet de la care se vor putea obține 
caietul de sarcini și orice documente 
suplimentare.
3. Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate.
4. Dacă este cazul, mențiunea că 
autoritatea contractantă este un organism 
central de achiziție sau că achiziția 
implică o altă formă de achiziție comună.
5. Numărul (numerele) de referință din 
nomenclatura CPV. În cazul în care 
contractul este împărțit în loturi, această 
informație trebuie furnizată pentru 
fiecare lot. 
6. Codul NUTS al locului principal de 
executare a lucrărilor în cazul lucrărilor 
sau codul NUTS al locului principal de 
livrare sau de prestare în cazul bunurilor 
și serviciilor. 
7. Descrierea serviciilor și, după caz, a 
lucrărilor și a bunurilor care urmează să 
fie achiziționate cu titlu accesoriu.

8. Valoarea totală estimată a contractului 
(contractelor). În cazul în care contractul 
este împărțit în loturi, această informație 
trebuie furnizată pentru fiecare lot.

9. Condițiile de participare, inclusiv:

(a) dacă este cazul, se menționează că 
respectivul contract de achiziție publică 
este rezervat unor ateliere protejate sau că 
acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată;

(b) dacă este cazul, se menționează că 
executarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor acte cu 
putere de lege sau al unor acte 
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administrative.

10. Termenul (termenele) pentru 
contactarea autorității contractante în 
vederea participării.

11. O scurtă descriere a principalelor 
caracteristici ale procedurii de atribuire 
care urmează să fie aplicată.

12. Orice alte informații relevante.

Or. en

Justificare

legată de reintroducerea distincției dintre servicii A și servicii B

Amendamentul 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa VIII – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul contractelor de achiziții publice 
de lucrări, ansamblul cerințelor tehnice 
cuprinse în special în documentele 
achiziției și care definesc caracteristicile pe 
care trebuie să le aibă un material, un 
produs sau un bun furnizat, astfel încât 
aceasta să poată fi utilizat în scopul urmărit 
de autoritatea contractantă; aceste 
caracteristici includ nivelurile de 
performanță ecologică, proiectarea pentru 
toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul 
pentru persoanele cu dizabilități) și 
evaluarea conformității, performanțele, 
siguranța sau dimensiunile, inclusiv 
procedurile pentru asigurarea calității, 
terminologia, simbolurile, testările și 
metodele de testare, ambalarea, marcarea și 
etichetarea, instrucțiunile de utilizare, 
precum și metodele și procesele de 
producție în toate etapele ciclului de viață 
al lucrărilor; caracteristicile includ, de 

(a) în cazul contractelor de achiziții publice 
de lucrări, ansamblul cerințelor tehnice 
cuprinse în special în documentele 
achiziției și care definesc caracteristicile pe 
care trebuie să le aibă un material, un 
produs sau un bun furnizat, astfel încât 
aceasta să poată fi utilizat în scopul urmărit 
de autoritatea contractantă; aceste 
caracteristici includ nivelurile de 
performanță ecologică, proiectarea pentru 
toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul 
pentru persoanele cu dizabilități) și 
evaluarea conformității, performanțele, 
siguranța sau dimensiunile, inclusiv 
procedurile pentru asigurarea calității, 
terminologia, simbolurile, testările și 
metodele de testare, ambalarea, marcarea și 
etichetarea, instrucțiunile de utilizare, 
precum și metodele și procesele de 
producție în toate etapele ciclului de viață 
al lucrărilor; caracteristicile includ, de 
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asemenea, normele de proiectare și 
calculare a costurilor, condițiile de testare, 
de control și de recepție a lucrărilor, 
precum și tehnicile sau metodele de 
construcție și toate celelalte condiții cu 
caracter tehnic pe care entitatea 
contractantă este în măsură să le prevadă, 
conform unor reglementări generale sau 
specifice, în ceea ce privește lucrările 
finalizate și materialele sau componentele 
acestora;

asemenea, normele de proiectare (inclusiv 
protecția datelor prin proiectare) și 
calculare a costurilor, condițiile de testare, 
de control și de recepție a lucrărilor, 
precum și tehnicile sau metodele de 
construcție și toate celelalte condiții cu 
caracter tehnic pe care entitatea 
contractantă este în măsură să le prevadă, 
conform unor reglementări generale sau 
specifice, în ceea ce privește lucrările 
finalizate și materialele sau componentele 
acestora;

Or. en

Amendamentul 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Anexa VIII – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul contractelor de achiziții publice
de lucrări, ansamblul cerințelor tehnice 
cuprinse în special în documentele 
achiziției și care definesc caracteristicile pe 
care trebuie să le aibă un material, un 
produs sau un bun furnizat, astfel încât 
aceasta să poată fi utilizat în scopul urmărit 
de autoritatea contractantă; aceste 
caracteristici includ nivelurile de 
performanță ecologică, proiectarea pentru 
toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul 
pentru persoanele cu dizabilități) și 
evaluarea conformității, performanțele, 
siguranța sau dimensiunile, inclusiv 
procedurile pentru asigurarea calității, 
terminologia, simbolurile, testările și 
metodele de testare, ambalarea, marcarea și 
etichetarea, instrucțiunile de utilizare,
precum și metodele și procesele de 
producție în toate etapele ciclului de viață 
al lucrărilor; caracteristicile includ, de 
asemenea, normele de proiectare și 
calculare a costurilor, condițiile de testare, 

(a) în cazul contractelor de achiziții publice 
de lucrări, ansamblul cerințelor tehnice 
cuprinse în special în documentele 
achiziției și care definesc caracteristicile pe 
care trebuie să le aibă un material, un 
produs sau un bun furnizat, astfel încât 
aceasta să poată fi utilizat în scopul urmărit 
de autoritatea contractantă; aceste 
caracteristici includ nivelurile de 
performanță ecologică, proiectarea pentru 
toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul 
pentru persoanele cu dizabilități) și 
evaluarea conformității, performanțele, 
siguranța sau dimensiunile, inclusiv 
procedurile pentru asigurarea calității, 
terminologia, simbolurile, testările și 
metodele de testare, ambalarea, marcarea și 
etichetarea, instrucțiunile de utilizare, 
metodele și procesele de producție, precum 
și condițiile de muncă în toate etapele 
ciclului de viață al lucrărilor; 
caracteristicile includ, de asemenea, 
normele de proiectare și calculare a 
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de control și de recepție a lucrărilor, 
precum și tehnicile sau metodele de 
construcție și toate celelalte condiții cu 
caracter tehnic pe care autoritatea 
contractantă este în măsură să le prevadă, 
conform unor reglementări generale sau 
specifice, în ceea ce privește lucrările 
finalizate și materialele sau componentele 
acestora;

costurilor, condițiile de testare, de control 
și de recepție a lucrărilor, precum și 
tehnicile sau metodele de construcție și 
toate celelalte condiții cu caracter tehnic pe 
care autoritatea contractantă este în măsură 
să le prevadă, conform unor reglementări 
generale sau specifice, în ceea ce privește 
lucrările finalizate și materialele sau 
componentele acestora;

Or. en

Amendamentul 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa VIII – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul contractelor de achiziții publice 
de bunuri sau de servicii, o specificație 
menționată într-un document pentru a 
defini caracteristicile pe care trebuie să le 
aibă un produs sau serviciu, precum 
nivelurile de calitate, nivelurile de 
performanță ecologică, proiectarea pentru 
toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul 
pentru persoanele cu dizabilități) și 
evaluarea conformității, performanțele, 
utilizarea produsului, siguranța sau 
dimensiunile acestuia, inclusiv cerințele 
aplicabile produsului în ceea ce privește 
denumirea sub care este comercializat, 
terminologia, simbolurile, testările și 
metodele de testare, ambalarea, marcarea și 
etichetarea, instrucțiunile de utilizare, 
procesele și metodele de producție în toate 
etapele ciclului de viață al bunului sau al 
serviciului, precum și procedurile de 
evaluare a conformității;

(b) în cazul contractelor de achiziții publice 
de bunuri sau de servicii, o specificație 
menționată într-un document pentru a 
defini caracteristicile pe care trebuie să le 
aibă un produs sau serviciu, precum 
nivelurile de calitate, nivelurile de 
performanță ecologică, proiectarea pentru 
toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul 
pentru persoanele cu dizabilități) și 
evaluarea conformității, performanțele, 
utilizarea produsului, siguranța sau 
dimensiunile acestuia, inclusiv cerințele 
aplicabile produsului în ceea ce privește 
denumirea sub care este comercializat, 
terminologia, normele de proiectare
(inclusiv protecția datelor prin 
proiectare), simbolurile, testările și 
metodele de testare, ambalarea, marcarea și 
etichetarea, instrucțiunile de utilizare, 
procesele și metodele de producție în toate 
etapele ciclului de viață al bunului sau al 
serviciului, precum și procedurile de 
evaluare a conformității;

Or. en
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Amendamentul 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Anexa VIII – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul contractelor de achiziții publice 
de bunuri sau de servicii, o specificație 
menționată într-un document pentru a 
defini caracteristicile pe care trebuie să le 
aibă un produs sau serviciu, precum 
nivelurile de calitate, nivelurile de 
performanță ecologică, proiectarea pentru 
toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul 
pentru persoanele cu dizabilități) și 
evaluarea conformității, performanțele, 
utilizarea produsului, siguranța sau 
dimensiunile acestuia, inclusiv cerințele 
aplicabile produsului în ceea ce privește 
denumirea sub care este comercializat, 
terminologia, simbolurile, testările și 
metodele de testare, ambalarea, marcarea și 
etichetarea, instrucțiunile de utilizare, 
procesele și metodele de producție în toate 
etapele ciclului de viață al bunului sau al 
serviciului, precum și procedurile de 
evaluare a conformității;

(b) în cazul contractelor de achiziții publice 
de bunuri sau de servicii, o specificație 
menționată într-un document pentru a 
defini caracteristicile pe care trebuie să le 
aibă un produs sau serviciu, precum 
nivelurile de calitate, nivelurile de 
performanță ecologică, proiectarea pentru 
toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul 
pentru persoanele cu dizabilități) și 
evaluarea conformității, performanțele, 
utilizarea produsului, siguranța sau 
dimensiunile acestuia, inclusiv cerințele 
aplicabile produsului în ceea ce privește 
denumirea sub care este comercializat, 
terminologia, simbolurile, testările și 
metodele de testare, ambalarea, marcarea și 
etichetarea, instrucțiunile de utilizare, 
procesele și metodele de producție, precum 
și condițiile de muncă în toate etapele 
ciclului de viață al bunului sau al 
serviciului, precum și procedurile de
evaluare a conformității;

Or. en

Amendamentul 1566
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa VIII – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „standard” înseamnă o specificație 
tehnică aprobată de către un organism 
recunoscut de standardizare în vederea 

(2) „standard” înseamnă o specificație 
tehnică stabilită prin consens și aprobată 
de către o organizație recunoscută de 
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utilizării repetate sau permanente, care nu 
este obligatorie și care se încadrează în una 
dintre categoriile următoare:

standardizare în vederea utilizării repetate 
sau permanente a cărei respectare nu este 
obligatorie și care se încadrează în una 
dintre categoriile următoare:

Or. en

Amendamentul 1567
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa VIII – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „specificație tehnică comună” înseamnă 
orice specificație tehnică elaborată în 
conformitate cu o procedură recunoscută 
de statele membre sau în conformitate cu 
articolele 9 și 10 din Regulamentul [XXX] 
al Parlamentului European și al Consiliului 
privind standardizarea europeană [și de 
modificare a Directivelor 89/686/CEE și 
93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE și 2009/23/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului] 
și care este publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităților Europene;

(4) „specificație tehnică comună” înseamnă 
orice specificație tehnică elaborată în 
conformitate cu o procedură recunoscută 
de statele membre sau, în domeniul 
tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, în conformitate cu 
articolele 9 și 10 din Regulamentul [XXX] 
al Parlamentului European și al Consiliului 
privind standardizarea europeană [și de 
modificare a Directivelor 89/686/CEE și 
93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE și 2009/23/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului] 
și care este publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene;

Or. en

Justificare

Propunere CEN/CENELEC – armonizare cu definițiile din Directiva 98/34/CE

Amendamentul 1568
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa VIII – paragraful 1 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „specificație tehnică comună” înseamnă
orice specificație tehnică elaborată în 
conformitate cu o procedură recunoscută 
de statele membre sau în conformitate cu 
articolele 9 și 10 din Regulamentul [XXX] 
al Parlamentului European și al Consiliului 
privind standardizarea europeană [și de 
modificare a Directivelor 89/686/CEE și 
93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE și 2009/23/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului] 
și care este publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităților Europene;

(4) „specificație tehnică comună” înseamnă 
orice specificație tehnică elaborată în 
conformitate cu o procedură recunoscută 
de statele membre sau, în domeniul 
tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, în conformitate cu 
articolele 9 și 10 din Regulamentul [XXX] 
al Parlamentului European și al Consiliului 
privind standardizarea europeană [și de 
modificare a Directivelor 89/686/CEE și 
93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE și 2009/23/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului] 
și care este publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Anexa XI – liniuța 8 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Convenția nr. 155 privind sănătatea și 
securitatea în muncă;

Or. en

Amendamentul 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Anexa XI – liniuța 8 b (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- Convenția nr. 1 privind durata muncii 
(industrie);

Or. en

Amendamentul 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Anexa XI – liniuța 8 c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Convenția nr. 131 privind stabilirea 
salariului minim;

Or. en

Amendamentul 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Anexa XI – liniuța 8 d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Convenția nr. 102 privind securitatea 
socială (standardul minim);

Or. en

Amendamentul 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa XIII – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Identificarea operatorului economic; (a) Identificarea operatorului economic;
numărul de înregistrare, denumirea, 
adresa și banca societății;

Or. en

Amendamentul 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa XIII – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Descrierea societății, în special anul 
înființării, forma de organizare, 
proprietarul (proprietarii) societății, 
membrii consiliului, codul activității, 
descrierea succintă a principalelor servicii 
și/sau a producției societății;

Or. en

Amendamentul 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa XIII – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Certificarea faptului că operatorul 
economic și-a îndeplinit obligațiile cu 
privire la plata taxelor și impozitelor sau 
cu privire la sistemele de securitate 
socială în conformitate cu legile fiecărui 
stat membru;

Or. en
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Amendamentul 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa XIII – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Indicatorii economici cheie ai 
operatorului economic pentru ultimele 
trei exerciții financiare: vânzările brute, 
EBIT și rata de solvabilitate; societățile 
nou înființate sunt în conformitate cu 
litera (da), dacă informațiile de la 
înființare până în prezent sunt adoptate în 
Pașaportul pentru achiziții publice al 
acestora;

Or. en

Amendamentul 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa XIII – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) Indicatorii organizatorici cheie ai 
operatorului economic: numărul mediu 
de angajați din ultimii trei ani și numărul 
de angajați până la sfârșitul anului 
precedent; societățile nou înființate sunt 
în conformitate cu litera (db), dacă 
informațiile de la înființare până în 
prezent sunt adoptate în Pașaportul 
pentru achiziții publice al acestora;

Or. en

Amendamentul 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Propunere de directivă
Anexa XIII – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Precizarea perioadei de valabilitate a 
pașaportului, care nu poate fi mai mică de 
6 luni.

(f) Precizarea perioadei de valabilitate a 
pașaportului, care nu poate fi mai mică de 
un an.

Or. en

Amendamentul 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propunere de directivă
Anexa XIII – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Precizarea perioadei de valabilitate a
pașaportului, care nu poate fi mai mică de 
6 luni.

(f) Precizarea perioadei de valabilitate a 
pașaportului, care nu poate fi mai mică de 
12 luni.

Or. en

Amendamentul 1580
Marian Harkin

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea II – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) lista principalelor livrări sau a 
principalelor servicii efectuate în decursul 
unei perioade care acoperă cel mult ultimii 
trei ani, indicând valoarea, data și 
beneficiarii publici sau privați. Atunci când 
este necesar în scopul asigurării unui nivel 
adecvat de concurență, autoritățile 
contractante pot preciza faptul că se vor lua 
în considerare elemente de probă pentru 
bunuri sau servicii relevante furnizate cu 

(ii) lista principalelor livrări sau a 
principalelor servicii efectuate în decursul 
unei perioade care acoperă cel mult ultimii 
trei ani, indicând valoarea, data și 
beneficiarii publici sau privați. Atunci când 
este necesar în scopul asigurării unui nivel 
adecvat de concurență, autoritățile 
contractante pot preciza faptul că se vor lua 
în considerare elemente de probă pentru 
bunuri sau servicii relevante furnizate cu 
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mai mult de trei ani în urmă; mai mult de cinci ani în urmă;

Or. en

Justificare

Competențele de consultanță în inginerie reprezintă suma metodologiei, competențelor și 
resurselor care nu se reflectă/nu au fost dovedite neapărat în ultimii trei ani într-un domeniu 
de specialitate.

Amendamentul 1581
Phil Prendergast

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea II – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) lista principalelor livrări sau a 
principalelor servicii efectuate în decursul 
unei perioade care acoperă cel mult ultimii 
trei ani, indicând valoarea, data și 
beneficiarii publici sau privați. Atunci când 
este necesar în scopul asigurării unui nivel 
adecvat de concurență, autoritățile 
contractante pot preciza faptul că se vor lua 
în considerare elemente de probă pentru 
bunuri sau servicii relevante furnizate cu 
mai mult de trei ani în urmă;

(ii) lista principalelor livrări sau a 
principalelor servicii efectuate în decursul 
unei perioade care acoperă cel mult ultimii 
cinci ani, indicând valoarea, data și 
beneficiarii publici sau privați. Atunci când 
este necesar în scopul asigurării unui nivel 
adecvat de concurență, autoritățile 
contractante pot preciza faptul că se vor lua 
în considerare elemente de probă pentru 
bunuri sau servicii relevante furnizate cu 
mai mult de cinci ani în urmă;

Or. en

Amendamentul 1582
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea II – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) precizarea măsurilor privind 
managementul de mediu pe care operatorul 
economic le va putea aplica pe parcursul 
executării contractului;

(f) precizarea măsurilor privind 
managementul de mediu și social pe care 
operatorul economic le va putea aplica pe 
parcursul executării contractului;



AM\908760RO.doc 159/173 PE492.869v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 1583
Ivo Belet

Propunere de directivă
Anexa XIV – partea II – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) precizarea măsurilor privind 
managementul de mediu pe care operatorul 
economic le va putea aplica pe parcursul 
executării contractului;

(f) precizarea măsurilor privind 
managementul dezvoltării durabile pe care 
operatorul economic le va putea aplica pe 
parcursul executării contractului;

Or. en

Amendamentul 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Anexa XVI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa XVI Această anexă se elimină.

Or. en

Justificare

Această anexă a fost înlocuită de anexele XVIA și XVIB.

Amendamentul 1585
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Anexa XVI 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa XVI Această anexă se elimină.
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Or. fr

Justificare

Această anexă se înlocuiește cu anexele XVIA și XVIB.

Amendamentul 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Anexa XVI

Textul propus de Comisie

Cod CPV Descriere

79611000-0 și

de la 85000000-9 la 85323000-9

(cu excepția 85321000-5 și 85322000-2) 

Servicii de sănătate și servicii de asistență 

socială

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 

la 79995000-5 la 79995200-7; de la 

80100000-5 la 80660000-8 (cu excepția 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); de 

la 92000000-1 la 92700000-8 (cu excepția 

92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) 

Servicii administrative în învățământ, în 

domeniul sănătății și culturale

75300000-9 Servicii de asigurări sociale obligatorii

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servicii de indemnizații

98000000-3 Alte servicii comunitare, sociale și 

personale

98120000-0 Servicii prestate de organizații sindicale

98131000-0 Servicii religioase

Amendamentul
Cod CPV Descriere

79611000-0, 75200000-8, 75231200-6, 

75231240-8 și

Servicii de sănătate, servicii de asistență 

socială și servicii conexe
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de la 85000000-9 la 85323000-9

(cu excepția 85321000-5 și 85322000-2); 

98133100-5 și 98200000-5

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 

la 79995000-5 la 79995200-7; de la 

80100000-5 la 80660000-8 (cu excepția 

80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); de 

la 92000000-1 la 92700000-8 (cu excepția 

92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) 

Servicii administrative în învățământ, în

domeniul sănătății și culturale

75300000-9 Servicii de asigurări sociale obligatorii

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servicii de indemnizații

98000000-3, 55521100-9 Alte servicii comunitare, sociale și 

personale

98120000-0 Servicii prestate de organizații sindicale

98131000-0 Servicii religioase

de la 61000000-5 la 61530000-9; de la 

63370000-3 la 63372000-7

Transport naval

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; de la 63000000-9 la 
63600000-5 (cu excepția 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7); 74322000-2, 
93610000-7

Servicii de transport anexe și auxiliare

de la 74500000-4 la 74540000-6 (cu 
excepția 74511000-4); de la 95000000-2 la 
95140000-5

Servicii de recrutare și de plasare a forței 
de muncă

de la 74600000-5 la 74620000-1 Servicii de investigație și de siguranță, cu 
excepția serviciilor de transport cu 
vehicule blindate

de la 74875000-3 la 74875200-5 și de la 
92000000-1 la 92622000-7 (cu excepția 
92230000-2)

Servicii de recreere, culturale și sportive
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Or. en

Justificare

Site-ul Europa ta, ca punct de contact online unic cu privire la drepturile întreprinderilor și 
ale cetățenilor, trebuie să își sporească în mod considerabil vizibilitatea în rândul 
consumatorilor.

Amendamentul 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Propunere de directivă
Anexa XVI – coloana 1 – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

79611000-0 și
de la 85000000-9 la 85323000-9
(cu excepția 85321000-5 și 85322000-2)

79611000-0 și
de la 85000000-9 la 85323000-9
(cu excepția 85321000-5, 85322000-2 și 
85143000-3)

Or. en

Justificare

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3).

Amendamentul 1588
Anna Hedh

Propunere de directivă
Anexa XVI – rândul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

98120000-0/Servicii prestate de 
organizații sindicale

eliminat

Or. en

Justificare

Sindicatele sunt entități private autonome care nu ar trebui să facă obiectul achizițiilor 
publice. Nu este clar care este efectul includerii sindicatelor și ar trebui eliminate dacă nu 
poate fi prezentat nciun argument rezonabil pentru includerea acestora. 

Amendamentul 1589
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Anexa XVI – rândul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la 79100000-5 la 79140000-7/Servicii 
juridice

Or. en

Justificare

Având caracter de opțiune personală, serviciile juridice nu sunt eligibile pentru a fi atribuite 
pe baza aplicării integrale a regimului privind achizițiile publice. În plus, acestea sunt 
prestate într-un mediu juridic care variază în mod considerabil de la un stat membru la altul, 
astfel încât cererea de astfel de servicii este inevitabil limitată la operatori care au 
competențe specifice privind legislația națională relevantă. 

Amendamentul 1590
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa XVI – rândurile 7 a-7 l (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

79112000-2 Servicii de reprezentare 
juridică
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79100000-5 Servicii juridice
79110000-8 Servicii de consultanță și de 
reprezentare juridică
79111000-5 Servicii de consultanță 
juridică
79112100-3 Servicii de reprezentare a 
părților interesate
79120000-1 Servicii de consultanță 
privind brevetarea și drepturile de autor
79121000-8 Servicii de consultanță 
privind drepturile de autor
79121100-90 Servicii de consultanță 
privind drepturile de autor de software
79130000-4 Servicii de documentare și de 
certificare juridică
79131000-1 Servicii de documentare
79132000-8 Servicii de certificare
79140000-7 Servicii de consultanță și de 
informare juridică

Or. en

Justificare

Un tratament specific al serviciilor este justificat numai în măsura în care se aplică tuturor 
serviciilor de aceeași natură, serviciilor juridice – care stau la baza acelorași principii ale 
confidențialității – nu ar trebui să li se aplice un tratament diferențiat.

Amendamentul 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Anexa XVI – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Servicii de sănătate și servicii de asistență 
socială

Servicii de sănătate, servicii veterinare și 
servicii de asistență socială

Servicii administrative în învățământ, în 
domeniul sănătății și culturale

Servicii administrative în învățământ, în 
domeniul sănătății și culturale

Servicii de asigurări sociale obligatorii Servicii de asigurări sociale obligatorii
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Servicii de indemnizații Servicii de indemnizații
Alte servicii comunitare, sociale și 
personale

Alte servicii comunitare, sociale și 
personale

Servicii prestate de organizații sindicale Servicii prestate de organizații sindicale

Servicii religioase Servicii religioase

Servicii hoteliere și de restaurant
Servicii de transport feroviar
Servicii de transport naval
Servicii de transport anexe și auxiliare
Servicii de recrutare și de plasare a forței 
de muncă, cu excepția contractelor de 
achiziții de muncă
Servicii de investigație și de siguranță, cu 
excepția serviciilor de transport cu 
vehicule blindate
Servicii de învățământ și de formare 
profesională
Servicii de recreere, culturale și sportive, 
cu excepția contractelor de achiziții 
referitoare la cumpărarea, dezvoltarea, 
producția sau coproducția de programe de 
către organisme de radiodifuziune și a 
contractelor de achiziții privind timpul de 
emisie
Alte servicii, cu excepția contractelor de 
achiziții de muncă și cu excepția 
contractelor de achiziții referitoare la 
cumpărarea, dezvoltarea, producția sau 
coproducția de programe de către 
organisme de radiodifuziune și a 
contractelor de achiziții privind timpul de 
emisie

Or. de

Justificare

Distincția actuală dintre servicii A și servicii B ar trebui, în principiu, să se mențină, 
deoarece serviciile B au relevanță scăzută sau nicio relevanță pentru piața internă. Omiterea 
serviciilor din domeniul culturii, sportului și recreerii ar fi deosebit de greu de înțeles și, în 
practică, ar genera probleme semnificative și un nivel ridicat al birocrației. Înțelesul 
termenului „servicii administrative”în acest context nu este suficient de clar și este prea 
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limitat.

Amendamentul 1592
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Anexa XVIa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anexa XVIa
Anexa XVIa – Partea A

Servicii menționate la articolul 1

Categorii Descrierea serviciilor Numere de 
referință CPC 
(1)

Numere de referință CPV

1 Servicii de întreținere și 
reparare

6112, 6122, 633, 
886

De la 50100000-6 la 50884000-5 (cu 
excepția codurilor de la 50310000-1 
la 50324200-4 și 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 50243000-
0) și de la 51000000-9 la 51900000-1

2 Servicii de transport 
terestru, inclusiv 
serviciile de transport cu 
vehicule blindate și 
serviciile de curierat, cu 
excepția transportului de 
corespondență

712 (cu excepția 
71235),
7512, 87304

De la 60100000-9 la 60183000-4 (cu 
excepția 60160000-7, 60161000-4, 
60220000-6) și de la 64120000-3 la 
64121200-2

3 Servicii de transport 
aerian: transporturi de 
pasageri și de marfă, cu 
excepția transportului de 
corespondență

73 (cu excepția 
7321) De la 60410000-5 la 60424120-3 (cu 

excepția 60411000-2, 60421000-5) și 
60500000-3, de la 60440000-4 la 
60445000-9

4 Transport de 
corespondență pe uscat 
(2) și aerian

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Servicii de 
telecomunicații

752 De la 64200000-8 la 64228200-2 
72318000-7 și de la 72700000-7 la 
72720000-3

6 Servicii financiare:
(a) servicii de asigurare
(b) servicii bancare și de 

ex 81, 812, 814
De la 66100000-1 la 66720000-3
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investiții (3)

7 Servicii informatice și 
servicii conexe

84 De la 50310000-1 la 50324200-4, de 
la 72000000-5 la 72920000-5 (cu 
excepția 72318000-7 și a codurilor de 
la 72700000-7 la 72720000-3), 
9342410-4

8 Servicii de cercetare și 
de dezvoltare (4)

85 De la 73000000-2 la 73436000-7 (cu 
excepția 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0)

9 Servicii de contabilitate, 
de audit și de gestionare 
a registrelor contabile

862 De la 79210000-9 la 79223000-3

10 Servicii de studii de 
piață și de sondaje de 
opinie

864 De la 79300000-7 la 79330000-6 și 
79342310-9, 79342311-6

11 Servicii de consultanță 
în management (5) și 
servicii conexe

865, 866 De la 73200000-4 la 73220000-0, de 
la 79400000-8 la 79421200-3 și 
79342000-3, 79342100-4, 79342300-
6, 79342320-2, 79342321-9, 
79910000-6, 79991000-7, 98362000-8

12 Servicii de arhitectură;
servicii de inginerie și 
servicii integrate de 
inginerie; servicii de 
amenajare urbană și 
servicii de arhitectură 
peisagistică; servicii 
conexe de consultanță 
științifică și tehnică;
servicii de testare și 
analiză tehnică

867
De la 71000000-8 la 71900000-7 (cu 
excepția 71550000-8) și 79994000-8

13 Servicii de publicitate 871 De la 79341000-6 la 79342200-5 (cu 
excepția 79342000-3 și 79342100-4)

14 Servicii de curățenie 
pentru clădiri și servicii 
de administrare a 
proprietăților

874, 82201-
82206 De la 70300000-4 la 70340000-6 și de 

la 90900000-6 la 90924000-0

15 Servicii de publicare și 
tipărire contra unei taxe
sau pe baza unui 
contract

88442
De la 79800000-2 la 79824000-6, de 
la 79970000-6 la 79980000-7

16 Servicii de eliminare a 
deșeurilor menajere și a 
apelor menajere; servicii 
de igienizare și servicii 
similare

94 De la 90400000-1 la 90743200-9 (cu 
excepția 90712200-3), de la 
90910000-9 la 90920000-2 și 
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

(1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie), utilizată pentru a defini domeniul de aplicare 
a Directivei 92/50/CEE. 
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(2) Cu excepția serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18. 
(3) Cu excepția contractelor de achiziții de servicii financiare privind emiterea, 
cumpărarea, vânzarea și transferul de titluri sau de alte instrumente financiare și a 
serviciilor prestate de băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au ca 
obiect achiziția sau locațiunea, oricare ar fi modalitățile financiare, de terenuri, de 
construcții existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor 
bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în același timp, înainte 
sau după încheierea contractului care are ca obiect achiziția sau locațiunea, în orice 
formă, fac obiectul prezentei directive.
(4) Cu excepția contractelor de achiziții de servicii de cercetare și de dezvoltare, altele decât 
cele prin care beneficiile revin exclusiv autorității contractante și/sau entităților 
contractante în scopul utilizării în desfășurarea propriilor activități, cu condiția ca serviciul 
prestat să fie remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă.
(5) Cu excepția serviciilor de arbitraj și de conciliere. 

Anexa XVIa – Partea B
Servicii menționate la articolul 4 litera (d) și la articolul 74

Categorii Descrierea serviciilor Numere de 
referință CPC 
(1)

Numere de referință CPV

17 Servicii hoteliere și de 
restaurant

64 De la 55100000-1 la 55524000-9 și de 
la 98340000-8 la 98341100-6

18 Servicii de transport 
feroviar

711 De la 60200000-0 la 60220000-6

19 Servicii de transport 
naval

72 De la 60600000-4 la 60653000-0 și de
la 63727000-1 la 63727200-3

20 Servicii de transport 
anexe și auxiliare

74
De la 63000000-9 la 63734000-3 (cu 
excepția 63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3 și a codurilor de la 
63727000-1 la 63727200-3) și 
98361000-1

21 Servicii juridice 861 De la 79100000-5 la 79140000-7
22 Servicii de recrutare și 

de plasare a forței de 
muncă (2)

872
De la 79600000-0 la 79635000-4 (cu 
excepția 79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0) și de la 98500000-8 la 
98514000-9)

23 Servicii de investigație și 
de siguranță, cu excepția 
serviciilor de transport 
cu vehicule blindate

873 (cu excepția 
87304)

De la 80100000-5 la 80660000-8 (cu 
excepția 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1)
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24 Servicii de învățământ și 
de formare profesională

92 De la 80100000-5 la 80660000-8 (cu 
excepția 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1)

25 Servicii de sănătate și 
servicii de asistență 
socială

93 79611000-0 și de la 85000000-9 la 
85323000-9 (cu excepția 85321000-5 
și 85322000-2)

26 Servicii de recreere, 
culturale și sportive (3)

96 De la 79995000-5 la 79995200-7 și de 
la 92000000-1 la 92700000-8 (cu 
excepția 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6)

27 Alte servicii

(1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie), utilizată pentru a defini domeniul de aplicare 
a Directivei 92/50/CEE. 
(2) Cu excepția contractelor de achiziții de muncă. 
(3) Cu excepția contractelor de achiziții referitoare la cumpărarea, dezvoltarea, producția 
sau coproducția de programe de către organisme de radiodifuziune și a contractelor de 
achiziții privind timpul de emisie. 

Or. fr

Amendamentul 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa XVIa (nouă) 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anexa XVIa
Anexa XVIa – Partea A

Servicii menționate la articolul 6a

Categoria 
nr.

Obiect Nr. de 
referință 
CPC (1)

Nr. de referință CPV

1 Servicii de întreținere și 
reparare

6112, 
6122, 633,
886

De la 50100000-6 la 
50884000-5 (cu 
excepția codurilor de la 
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50310000-1 la 
50324200-4 și 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) și de la 
51000000-9 la 
51900000-1 

2 Servicii de transport 
terestru (2), inclusiv 
serviciile de transport 
cu vehicule blindate și 
serviciile de curierat,
cu excepția 
transportului de 
corespondență

712 (cu 
excepția 
71235),
7512, 
87304

De la 60100000-9 la 
60183000-4 (cu 
excepția 60160000-7, 
60161000-4, 60220000-
6) și de la 64120000-3 
la 64121200-2 

3 Servicii de transport 
aerian: transporturi de 
pasageri și de marfă, cu 
excepția
transportului de 
corespondență

73 (cu 
excepția 
7321)

De la 60410000-5 la 
60424120-3 (cu 
excepția 60411000-2, 
60421000-5), 60500000-
3 și de la 60440000-4 la 
60445000-9 

4 Transport de 
corespondență pe uscat 
(3)
și aerian

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Servicii de 
telecomunicații

752 De la 64200000-8 la 
64228200-2, 72318000-
7 și de la 72700000-7 la 
72720000-3 

6 Serviciile financiare:
(a) servicii de asigurare
(b) servicii bancare și 
de investiții
(4)

ex 81, 812, 
814 De la 66100000-1 la 

66720000-3 (4)

7 Servicii informatice și 
servicii conexe

84 De la 50310000-1 la 
50324200-4, de la 
72000000-5 la 
72920000-5 (cu 
excepția 72318000-7 și 
a codurilor de la 
72700000-7 la 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Servicii de cercetare și 
de dezvoltare

85 De la 73000000-2 la 
73436000-7 (cu 



AM\908760RO.doc 171/173 PE492.869v01-00

RO

(5) excepția 73200000-4, 
73210000-7, 73220000-
0)

9 Servicii de contabilitate, 
de audit și
de gestionare a 
registrelor contabile

862
De la 79210000-9 la 
79223000-3 

10 Servicii de studii de 
piață și
de sondaje de opinie

864
De la 79300000-7 la 
79330000-6 și 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Servicii de consultanță 
în management (6) și 
servicii conexe

865, 866
De la 73200000-4 la 
73220000-0, de la 
79400000-8 la 
79421200-3 și 
79342000-3, 79342100-
4, 79342300-6, 
79342320-2, 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7, 98362000-
8 

12 Servicii de arhitectură; 
servicii de inginerie și 
servicii integrate de 
inginerie; servicii de 
amenajare urbană și 
servicii de arhitectură 
peisagistică; servicii 
conexe de consultanță 
științifică și tehnică; 
servicii de testare și 
analiză tehnică

867
De la 71000000-8 la 
71900000-7 (cu 
excepția 71550000-8) și 
79994000-8 

13 Servicii de publicitate 871 De la 79341000-6 la 
79342200-5 (cu 
excepția 79342000-3 și 
79342100-4)

14 Servicii de curățenie 
pentru clădiri și servicii 
de administrare a 
proprietăților

874, 
82201-
82206

De la 70300000-4 la 
70340000-6 și de la 
90900000-6 la 
90924000-0 

15 Servicii de publicare și 
tipărire contra unei 
taxe sau pe baza unui 
contract

88442 De la 79800000-2 la 
79824000-6 și de la 
79970000-6 la 
79980000-7 

16 Servicii de eliminare a 
deșeurilor menajere și a 
apelor menajere; 

94 De la 90400000-1 la 
90743200-9 (cu 
excepția 90712200-3), 
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servicii de igienizare și 
servicii similare

de la 90910000-9 la 
90920000-2 și 
50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0 

________________________________________
(1) Cu excepția contractelor de achiziții de muncă.
(2) Cu excepția contractelor de achiziții referitoare la cumpărarea, dezvoltarea, producția 

sau coproducția de programe de către organisme de radiodifuziune și a contractelor de 
achiziții privind timpul de emisie.

(3) Cu excepția serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18.
(4) Cu excepția contractelor de achiziții de servicii financiare privind emiterea, 

cumpărarea, vânzarea și transferul de titluri sau de alte instrumente financiare și a 
serviciilor prestate de băncile centrale.

Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au ca obiect achiziția sau locațiunea, oricare 
ar fi modalitățile financiare, de terenuri, de construcții existente sau de alte bunuri 
imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de 
servicii financiare încheiate în același timp, înainte sau după încheierea contractului 
care are ca obiect achiziția sau locațiunea, în orice formă, fac obiectul prezentei 
directive.

(5) Cu excepția contractelor de achiziții de servicii de cercetare și de dezvoltare, altele decât 
cele prin care beneficiile revin exclusiv autorității contractante în scopul utilizării în 
desfășurarea propriilor activități, cu condiția ca serviciul prestat să fie remunerat în 
totalitate de către autoritatea contractantă.

(6) Cu excepția serviciilor de arbitraj și de conciliere.

Anexa XVIa – Partea B 
Servicii menționate la articolul 6a

Categoria 
nr.

Obiect Nr. de 
referință 
CPC (1)

Nr. de referință CPV

17 Servicii hoteliere și de 
restaurant

64 De la 55100000-1 la 
55524000-9 și de la 
98340000-8 la 
98341100-6 

18 Servicii de transport 
feroviar

711 De la 60200000-0 la 
60220000-6 

19 Servicii de transport 
naval

72 De la 60600000-4 la 
60653000-0 și de la 
63727000-1 la 
63727200-3 

20 Servicii de transport 
anexe și auxiliare

74 De la 63000000-9 la 
63734000-3 (cu 
excepția 63711200-8, 
63712700-0, 63712710-
3 și de la 63727000-1 la 
63727200-3) și 
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98361000-1 
21 Servicii juridice 861 De la 79100000-5 la 

79140000-7 
22 Servicii de recrutare și 

de plasare a forței de 
muncă (1)

872 De la 79600000-0 la 
79635000-4 (cu 
excepția 79611000-0, 
79632000-3, 79633000-
0) și de la 98500000-8 
la 98514000-9 

23 Servicii de investigație 
și de siguranță, cu 
excepția serviciilor de 
transport cu vehicule 
blindate

873 (cu 
excepția 
87304)

De la 79700000-1 la 
79723000-8 

24 Servicii de învățământ 
și de formare 
profesională

92 De la 80100000-5 la 
80660000-8 (cu 
excepția 80533000- 9, 
80533100-0, 80533200-
1)

25 Servicii de sănătate și 
servicii de asistență 
socială

93 79611000-0 și de la 
85000000-9 la 
85323000-9 (cu 
excepția 85321000-5 și 
85322000-2) 

26 Servicii de recreere, 
culturale și sportive

96 De la 79995000-5 la 
79995200-7 și de la 
92000000-1 la 
92700000-8 (cu 
excepția 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-
6 )

27 Alte servicii (2)
(1) Cu excepția contractelor de achiziții de muncă.

(2) Cu excepția contractelor de achiziții referitoare la cumpărarea, dezvoltarea, producția 
sau coproducția de programe de către organisme de radiodifuziune și a contractelor de 
achiziții privind timpul de emisie.

Or. en


