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Amendamentul 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Trebuie remarcat faptul că ar trebui acordată o atenție deosebită costurilor pe ciclu de viață. 
Acest criteriu nu ar trebui să constituie o povară pentru IMM-uri, care se pot confrunta cu 
costuri și sarcini administrative în indicarea costurilor pe ciclul de viață al unui produs. De 
fapt, acesta poate prezenta, de asemenea, complicații, întrucât există diferite metodologii 
permise pentru stabilirea costurilor.

Amendamentul 751
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) costurile legate de obținere;

(aa) costurile de utilizare (cum sunt 
consumul de energie și alte resurse);
(ab) costurile de întreținere;
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(ac) costurile legate de sfârșitul ciclului de 
viață (cum sunt costurile de colectare și 
reciclare);

Or. en

Amendamentul 752
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Costurile externe sunt dificil de cuantificat și, totodată, costurile legate de ciclul de viață nu 
ar trebui să conducă la noi bariere în calea liberei circulații a mărfurilor și serviciilor pe 
piața unică. Prin urmare, costurile externe nu ar trebui să fie incluse în costurile legate de 
ciclul de viață.

Amendamentul 753
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costurile de mediu externe legate direct 
de ciclul de viață, cu condiția ca valoarea 
lor monetară să poată fi determinată și 
verificată, acestea putând include costul 

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

determinată și verificată, acestea putând 
include costul emisiilor de gaze cu efect de 
seră și al altor emisii poluante și alte 
costuri de atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice.

Or. en

Amendamentul 754
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Trebuie remarcat faptul că ar trebui acordată o atenție deosebită costurilor pe ciclu de viață. 
Acest criteriu nu ar trebui să constituie o povară pentru IMM-uri, care se pot confrunta cu 
costuri și sarcini administrative în indicarea costurilor pe ciclul de viață al unui produs. De 
fapt, acesta poate prezenta, de asemenea, complicații, întrucât există diferite metodologii 
permise pentru stabilirea costurilor.

Amendamentul 756
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 757
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care entitățile contractante 
evaluează costurile folosind o abordare 
bazată pe calcularea costurilor pe ciclu de 
viață, ele indică în documentele achiziției 

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

care trebuie furnizate de ofertanți și 
metoda utilizată de autoritatea 
contractantă pentru a determina costurile 
generate pe durata ciclului de viață pe baza 
acestor date.

(a) să fi fost elaborată pe baza unor 
informații științifice sau pe baza altor 
criterii nediscriminatorii și verificabile în 
mod obiectiv;
(b) să fi fost elaborată în vederea aplicării 
repetate sau continue;
(c) să fie accesibilă tuturor părților 
interesate.

Or. en

Justificare

Ar fi disproporționată stabilirea de dispoziții detaliate cu privire la metodologia de calcul al
costurilor generate pe durata ciclului de viață în prezenta directivă, dacă costul pe ciclu de 
viață este limitat la costurile interne începând cu momentul achiziției, astfel cum se solicită 
mai sus. Întrucât costurile interne pot fi măsurate relativ ușor, pe baza datelor concrete, 
autoritățile contractante ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza propria metodologie (care 
încă trebuie publicată).

Amendamentul 758
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) se bazează pe criterii nediscriminatorii 
și verificabile în mod obiectiv;

Or. en

Amendamentul 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 760
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 761
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) datele solicitate să poată fi furnizate 
cu un efort rezonabil de către operatorii 
economici care dau dovadă de o diligență 
normală, inclusiv operatorii din țările 



AM\909614RO.doc 9/181 PE492.870v02-00

RO

terțe.

Or. en

Amendamentul 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) datele solicitate să poată fi furnizate 
cu un efort rezonabil de către operatorii 
economici care dau dovadă de o diligență 
normală;

Or. en

Justificare

Trebuie remarcat faptul că ar trebui acordată o atenție deosebită costurilor pe ciclu de viață. 
Acest criteriu nu ar trebui să constituie o povară pentru IMM-uri, care se pot confrunta cu 
costuri și sarcini administrative în indicarea costurilor pe ciclul de viață al unui produs. De 
fapt, acesta poate prezenta, de asemenea, complicații, întrucât există diferite metodologii 
permise pentru stabilirea costurilor.

Amendamentul 763
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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metodologia indicată de entitatea 
contractantă.

Or. en

Amendamentul 764
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Ar fi disproporționată stabilirea de dispoziții detaliate cu privire la metodologia de calcul al
costurilor generate pe durata ciclului de viață în prezenta directivă, dacă costul pe ciclu de 
viață este limitat la costurile interne începând cu momentul achiziției, astfel cum se solicită 
mai sus. Întrucât costurile interne pot fi măsurate relativ ușor, pe baza datelor concrete, 
autoritățile contractante ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza propria metodologie (care 
încă trebuie publicată).

Amendamentul 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În toate cazurile în care se adoptă, ca 
parte a unui act legislativ al Uniunii, 
inclusiv prin acte delegate în temeiul 
legislației sectoriale specifice, o 
metodologie comună pentru calcularea 
costurilor pe ciclu de viață, aceasta 
trebuie aplicată atunci când costul pe 
ciclu de viață este inclus în criteriile de 
atribuire menționate la articolul 76 
alineatul (1).

eliminat

O listă a acestor acte legislative și acte 
delegate figurează în anexa XV. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 98 în ceea ce 
privește actualizarea acestei liste, atunci 
când, din cauza adoptării unor noi 
dispoziții legislative, a abrogării sau a 
modificării legislației, aceste actualizări se 
dovedesc necesare.

Or. de

Justificare

Dispozițiile care încurajează autoritățile contractante să utilizeze costurile pe ciclu de viață 
drept criteriu de atribuire sunt binevenite. Cu toate acestea, cerința legală se referă la o 
viitoare metodă de calcul care trebuie încă să fie specificată și care ar trebui să fie respinsă 
în acest moment, dat fiind caracterul imprevizibil.

Amendamentul 766
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În toate cazurile în care se adoptă, ca 
parte a unui act legislativ al Uniunii, 
inclusiv prin acte delegate în temeiul 
legislației sectoriale specifice, o 
metodologie comună pentru calcularea 
costurilor pe ciclu de viață, aceasta 

eliminat
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trebuie aplicată atunci când costul pe 
ciclu de viață este inclus în criteriile de 
atribuire menționate la articolul 76 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Ar fi disproporționată stabilirea de dispoziții detaliate cu privire la metodologia de calcul al
costurilor generate pe durata ciclului de viață în prezenta directivă, dacă costul pe ciclu de 
viață este limitat la costurile interne începând cu momentul achiziției, astfel cum se solicită 
mai sus. Întrucât costurile interne pot fi măsurate relativ ușor, pe baza datelor concrete, 
autoritățile contractante ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza propria metodologie (care 
încă trebuie publicată).

Amendamentul 767
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În toate cazurile în care se adoptă, ca 
parte a unui act legislativ al Uniunii, 
inclusiv prin acte delegate în temeiul 
legislației sectoriale specifice, o 
metodologie comună pentru calcularea 
costurilor pe ciclu de viață, aceasta
trebuie aplicată atunci când costul pe 
ciclu de viață este inclus în criteriile de 
atribuire menționate la articolul 76 
alineatul (1).

(3) Se consideră că orice metodologie 
comună pentru calcularea costurilor pe 
ciclu de viață, adoptată ca parte a unui act 
legislativ al Uniunii, în temeiul legislației 
sectoriale specifice sau ca parte a unei 
specificații tehnice europene, îndeplinește 
criteriile prevăzute la alineatul (2) și poate 
fi inclusă în criteriile de atribuire 
menționate la articolul 76 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Autoritățile contractante ar trebui încurajate să ia în considerare costurile pe ciclu de viață. 
Cu toate acestea, dezvoltarea metodei de calcul se confruntă încă cu dificultăți. Obligația de 
a utiliza metoda UE este mult prea ambițioasă. În plus, legislația europeană privind 
achizițiile publice stabilește cerințe minime, iar autoritățile contractante pot stabili cerințe 
suplimentare atât timp cât respectă principiile tratatului și cerințele specifice referitoare la 
criteriile de atribuire.
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Amendamentul 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În toate cazurile în care se adoptă, ca 
parte a unui act legislativ al Uniunii, 
inclusiv prin acte delegate în temeiul 
legislației sectoriale specifice, o 
metodologie comună pentru calcularea 
costurilor pe ciclu de viață, aceasta trebuie 
aplicată atunci când costul pe ciclu de viață 
este inclus în criteriile de atribuire 
menționate la articolul 76 alineatul (1).

(3) În toate cazurile în care o metodologie 
comună pentru calcularea costurilor pe 
ciclu de viață care acoperă, printre altele, 
externalitățile de mediu, a fost făcută 
obligatorie de un act legislativ al Uniunii, 
aceasta trebuie aplicată atunci când costul 
pe ciclu de viață este inclus în criteriile de 
atribuire menționate la articolul 76 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Este esențial ca metoda comună pentru calcularea costurilor pe ciclu de viață să fie adoptată 
de un act legislativ al Uniunii, precum și ca Comisia să poată actualiza numai anexa XV. Ar 
trebui să reiasă în mod clar din formularea articolului 67 alineatul (3) al doilea paragraf 
faptul că îi conferă Comisiei numai dreptul de a adopta acte delegate cu scopul de a actualiza 
anexa XV. Aceasta nu va constitui în niciun caz o bază pentru ca Comisia să adopte acte 
delegate prin care orice metodă de calculare a costurilor pe ciclu de viață să devină 
obligatorie.

Amendamentul 769
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O listă a acestor acte legislative și acte 
delegate figurează în anexa XV. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 98 în ceea ce 
privește actualizarea acestei liste, atunci 
când, din cauza adoptării unor noi 

eliminat
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dispoziții legislative, a abrogării sau a 
modificării legislației, aceste actualizări se 
dovedesc necesare.

Or. en

Justificare

Ar fi disproporționată stabilirea de dispoziții detaliate cu privire la metodologia de calcul al
costurilor generate pe durata ciclului de viață în prezenta directivă, dacă costul pe ciclu de 
viață este limitat la costurile interne începând cu momentul achiziției, astfel cum se solicită 
mai sus. Întrucât costurile interne pot fi măsurate relativ ușor, pe baza datelor concrete, 
autoritățile contractante ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza propria metodologie (care 
încă trebuie publicată).

Amendamentul 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O listă a acestor acte legislative și acte 
delegate figurează în anexa XV. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 98 în ceea ce 
privește actualizarea acestei liste, atunci 
când, din cauza adoptării unor noi 
dispoziții legislative, a abrogării sau a 
modificării legislației, aceste actualizări se 
dovedesc necesare.

O listă a acestor acte legislative figurează 
în anexa XV. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 98 în ceea ce privește actualizarea 
acestei liste, atunci când, din cauza 
adoptării unor noi dispoziții legislative, a 
abrogării sau a modificării legislației, 
aceste actualizări se dovedesc necesare.

Or. en

Justificare

Este esențial ca metoda comună pentru calcularea costurilor pe ciclu de viață să fie adoptată 
de un act legislativ al Uniunii, precum și ca Comisia să poată actualiza numai anexa XV. Ar 
trebui să reiasă în mod clar din formularea articolului 67 alineatul (3) al doilea paragraf 
faptul că îi conferă Comisiei numai dreptul de a adopta acte delegate cu scopul de a actualiza 
anexa XV. Aceasta nu va constitui în niciun caz o bază pentru ca Comisia să adopte acte 
delegate prin care orice metodă de calculare a costurilor pe ciclu de viață să devină 
obligatorie.
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Amendamentul 771
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 78 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Factori care împiedică atribuirea 
contractelor

Decizia de a nu atribui contractul

Or. fr

Amendamentul 772
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 78 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile contractante nu încheie contractul 
cu ofertantul câștigător în cazul în care este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

Entitățile contractante trebuie să aibă 
libertatea de a nu urma o procedură de 
achiziții publice. Decizia de a nu atribui 
contractul trebuie să precizeze motivele 
relevante și să fie comunicată tuturor 
candidaților și ofertanților. Entitățile 
contractante nu încheie contractul cu 
ofertantul câștigător în cazul în care este 
îndeplinită una din următoarele condiții:

Or. fr

Amendamentul 773
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 78 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 78a
Oferte anormal de scăzute
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(1) În cazul în care, pentru un contract 
determinat, ofertele par să fie anormal de 
scăzute în raport cu prestarea, entitatea 
contractantă, înainte de a putea respinge 
aceste oferte, solicită precizări în scris 
privind elementele constitutive ale ofertei, 
pe care le consideră corespunzătoare. 
Aceste precizări se pot referi, în mod 
special, la:
(a) economia procedeului de fabricație a 
produselor, de prestare a serviciilor și a 
procesului de construcție;
(b) soluțiile tehnice adoptate și condițiile 
extrem de favorabile disponibile 
ofertantului pentru livrarea de bunuri sau 
servicii sau pentru executarea lucrărilor;
(c) originalitatea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor propuse de ofertant;
(d) respectarea dispozițiilor privind 
protecția și condițiile de muncă, în 
vigoare la locul în care urmează să fie 
realizată prestarea;
(e) posibilitatea ofertantului de a primi un 
ajutor de stat.
(2) Entitatea contractantă verifică aceste 
elemente constitutive prin consultarea 
ofertantului, luând în considerare 
dovezile furnizate.
(3) În cazul în care ofertele par să fie 
anormal de scăzute din alte motive, 
entitățile contractante pot solicita, de 
asemenea, astfel de clarificări.
(4) În cazul în care o entitate contractantă 
constată că o ofertă este anormal de 
scăzută deoarece ofertantul a obținut un 
ajutor de stat, nu poate respinge oferta 
numai pentru acest motiv, decât în cazul 
în care consultă ofertantul și acesta din 
urmă nu poate dovedi, într-un termen 
suficient, stabilit de entitatea 
contractantă, că ajutorul în cauză a fost 
acordat legal. Entitatea contractantă care 
respinge o ofertă în aceste condiții 
informează Comisia despre aceasta.
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Or. en

Justificare

Acesta este articolul 57 din actuala Directivă 2004/17/CE, nu este necesară modificarea sa.

Amendamentul 774
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 78 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 78b
Oferte care cuprind produse originare din 

țări terțe
(1) Prezentul articol se aplică atât timp cât 
nu există în vigoare alte dispoziții legale și 
ofertelor care cuprind produse originare 
din țări terțe cu care Uniunea nu a 
încheiat, într-un cadru multilateral sau 
bilateral, un acord care să asigure accesul 
comparabil și efectiv al întreprinderilor 
din Uniune la piețele acestor țări terțe. 
Acest lucru nu aduce atingere obligațiilor 
Uniunii sau ale statelor membre față de 
țările terțe.
(2) Orice ofertă prezentată pentru 
atribuirea unui contract de bunuri poate 
fi respinsă în cazul în care proporția 
produselor originare din țări terțe, 
determinată în conformitate cu 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar, 
depășește 50 % din valoarea totală a 
produselor care constituie oferta. În 
sensul prezentului articol, programele de 
calculator folosite în echipamentele 
pentru rețele de telecomunicații sunt 
considerate produse.
(3) Sub rezerva celui de-al doilea 
paragraf, în cazul în care două sau mai 
multe oferte sunt echivalente din punctul 
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de vedere al criteriilor de atribuire 
definite la articolul 72, se preferă acele 
oferte care nu pot fi respinse în temeiul 
alineatului (2). Valoarea acelor oferte este 
considerată echivalentă, în sensul 
prezentului articol, în cazul în care 
diferența de preț nu depășește 3 %.
Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi 
preferată unei altei oferte în temeiul 
primului paragraf, în cazul în care 
acceptarea sa ar obliga entitatea 
contractantă să achiziționeze un material 
cu caracteristici tehnice diferite de cele 
ale materialului existent, ceea ce ar 
determina o incompatibilitate sau 
dificultăți tehnice de utilizare ori de 
întreținere sau costuri disproporționate.
(4) În sensul prezentului articol, acele țări 
terțe pentru care beneficiul dispozițiilor 
prezentei directive a fost extins printr-o 
decizie a Consiliului în conformitate cu 
alineatul (1) nu se iau în considerare 
pentru determinarea produselor originare 
din țări terțe, menționată la alineatul (2).
(5) Comisia prezintă Consiliului și 
Parlamentului European un raport anual, 
începând cu al doilea semestru al 
primului an după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, referitor la progresele 
realizate în negocierile multilaterale sau 
bilaterale privind accesul întreprinderilor 
din Uniune la piețe ale țărilor terțe în 
domenii reglementate de prezenta 
directivă, la rezultatul obținut în urma 
acestor negocieri, precum și la aplicarea 
efectivă a tuturor acordurilor încheiate. 
Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot modifica 
dispozițiile prezentului articol, în funcție 
de aceste evoluții.

Or. en
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Justificare

Atât timp cât nu există nicio nouă dispoziție în vigoare, este necesar și justificat să se rămână 
la actualele reglementări.

Amendamentul 775
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 78 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 78c
Relații cu țări terțe în ceea ce privește 

contractele de lucrări, bunuri și servicii
(1) Prezentul articol se aplică numai atât 
timp cât nu există nicio altă dispoziție 
legală în vigoare. Statele membre 
informează Comisia despre orice 
dificultăți de ordin general, întâmpinate și 
semnalate de întreprinderile lor în fapt 
sau în drept, în ceea ce privește obținerea 
contractelor de servicii în țări terțe.
(2) Comisia raportează Parlamentului 
European și Consiliului, înainte de 
31 decembrie 2014 și ulterior periodic, 
despre deschiderea contractelor de servicii 
în țările terțe și despre progresul 
negocierilor cu aceste țări în această 
privință, în special în cadrul OMC.
(3) Comisia încearcă, intervenind pe 
lângă țările terțe interesate, să remedieze 
orice situație în care constată, fie pe baza 
rapoartelor menționate la alineatul (2), fie 
pe baza altor informații, că, în contextul 
atribuirii de contracte de servicii, o țară 
terță:
(a) nu acordă întreprinderilor din Uniune 
acces efectiv, comparabil cu cel acordat 
de Uniune întreprinderilor din acele țări 
terțe; sau
(b) nu acordă întreprinderilor din Uniune 
beneficiul tratamentului național sau 
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aceleași posibilități de concurență ca și
cele disponibile întreprinderilor 
naționale; sau
(c) acordă întreprinderilor din alte țări 
terțe un tratament mai favorabil decât 
întreprinderilor din Uniune.
(4) Statele membre informează Comisia 
despre orice dificultăți, de ordin general, 
întâmpinate și raportate de întreprinderile 
lor în fapt sau în drept și care sunt 
datorate nerespectării dispozițiilor 
legislației internaționale sociale și de 
mediu enumerate la anexa XIV, în cazul 
în care aceste întreprinderi au încercat să 
obțină contracte de servicii în țările terțe.
(5) În condițiile menționate la 
alineatele (3) și (4), Comisia poate 
propune Consiliului, în orice moment, să 
suspende sau să restrângă atribuirea 
contractelor de servicii pe o perioadă care 
urmează a fi prevăzută în decizie:
(a) întreprinderilor guvernate de legislația 
țării terțe respective;
(b) întreprinderilor afiliate la 
întreprinderile specificate la litera (a) și 
care au sediul oficial în Uniune, dar care 
nu au legătură directă și efectivă cu 
economia unui stat membru;
(c) întreprinderilor care prezintă oferte 
care au ca obiect servicii originare din 
țara terță respectivă.
Consiliul hotărăște, cu majoritate 
calificată, cât mai curând posibil.

Or. en

Justificare

Atât timp cât nu există nicio nouă dispoziție în vigoare, este necesar și justificat să se rămână 
la actualele reglementări.

Amendamentul 776
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79 eliminat
Oferte anormal de scăzute
(1) Entitățile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:
(a) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 50 % mai scăzut decât prețul sau 
costul mediu al celorlalte oferte;
(b) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 20 % mai scăzut decât prețul sau 
costul celei de-a doua oferte din ierarhia 
ofertelor celor mai scăzute;
(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.
(2) În cazul în care ofertele par să fie 
anormal de scăzute din alte motive, 
entitățile contractante pot solicita, de 
asemenea, astfel de clarificări.
(3) Clarificările menționate la alineatele 
(1) și (2) se pot referi în mod concret la:
(a) aspectele economice ale procesului de 
producție, ale prestării serviciilor și ale 
metodei de construcție;
(b) soluțiile tehnice adoptate sau condițiile 
excepțional de favorabile de care dispune 
ofertantul pentru furnizarea bunurilor 
sau a serviciilor sau pentru executarea 
lucrărilor;
(c) originalitatea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor propuse de ofertant;
(d) respectarea, cel puțin în mod 
echivalent, a obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XIV sau, în 
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cazul în care acestea nu sunt aplicabile, 
de alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;
(e) posibilitatea ca ofertantul să obțină un 
ajutor de stat.
(4) Entitatea contractantă verifică 
informațiile furnizate prin consultarea 
ofertantului. 
Ea poate respinge oferta numai atunci
când dovezile nu justifică nivelul scăzut al 
prețului sau al costurilor percepute, 
ținând seama de elementele menționate la 
alineatul (3).
Entitățile contractante trebuie să respingă 
oferta atunci când constată că aceasta 
este anormal de scăzută deoarece nu 
respectă obligațiile prevăzute de legislația 
Uniunii în domeniul social, al muncii sau 
al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XIV.
(5) În cazul în care o entitate contractantă 
stabilește că o ofertă este anormal de 
scăzută pentru că ofertantul a obținut un 
ajutor de stat, oferta poate fi respinsă 
doar din acest motiv numai după 
consultarea ofertantului, dacă acesta nu 
este în măsură să demonstreze, într-un 
termen suficient stabilit de entitatea 
contractantă, că ajutorul în cauză este 
compatibil cu piața internă în sensul 
articolului 107 din tratat. Entitatea 
contractantă care respinge o ofertă în 
aceste circumstanțe aduce acest lucru la 
cunoștința Comisiei.
(6) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, în conformitate 
cu articolul 97, orice informație 
referitoare la dovezile și documentele 
prezentate în legătură cu elementele 
menționate la alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 777
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. de

Justificare

Restabilirea formulării actualei directive.

Amendamentul 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 779
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Entitățile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când au fost 
prezentate cel puțin cinci oferte și este 
îndeplinită cel puțin una dintre condițiile 
de mai jos:

Or. it

Amendamentul 780
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 782
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 783
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) prețul sau costul indicat în ofertă este 
cu cel puțin 40 % mai scăzut decât prețul 
sau costul estimat cu diligența necesară 
de către o autoritate contractantă, luând 
în considerare taxele datorate;

Or. en

Justificare

Pare corespunzător unei situații suplimentare ca prețul să fie considerat anormal de scăzut.

Amendamentul 785
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 786
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 788
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) prețul perceput este mai mic decât 
salariile minime statutare sau naționale 
convenite, plus plățile suplimentare și 
contribuțiile de asigurări sociale;

Or. de

Amendamentul 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.

eliminat

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 790
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Entitățile contractante pot solicita, de 
asemenea, clarificări cu privire la prețurile 
sau costurile indicate într-o ofertă atunci 
când alte condiții decât cele indicate la 
alineatul (1) sunt îndeplinite, de exemplu, 
în cazul în care prețul sau costul indicat 
într-o ofertă este semnificativ mai scăzut 
decât prețul sau costul indicat în alte 
oferte sau decât un preț sau cost estimat 
de autoritatea contractantă, iar 
probabilitatea ca prețul sau costul să fie 
anormal de scăzut este foarte ridicată.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 792
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 793
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile contractante iau în 
considerare respectarea legislației muncii 
în procedurile de achiziții publice pentru 
serviciile care implică înlocuirea 
personalului și care sunt în sectoare 
economice considerate de muncă 
intensivă și care oferă o valoare adăugată 
scăzută; ofertele pentru un preț care 
implică costuri de muncă mai scăzute 
decât salariile stabilite în contractele 
colective de muncă sau salariul minim 
legal aplicabil sunt considerate anormale 
sau disproporționate.

Or. es
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Amendamentul 794
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În cazul în care, pentru un contract 
determinat, ofertele par să fie anormal de 
scăzute în raport cu prestarea, entitatea 
contractantă, înainte de a putea respinge 
aceste oferte, solicită precizări în scris 
privind elementele constitutive ale ofertei, 
pe care le consideră corespunzătoare.
Clarificările în cauză se pot referi în mod 
concret la:

Or. de

Justificare

Restabilirea formulării actualei directive.

Amendamentul 795
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Restabilirea modului de redactare a actualei directive.
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Amendamentul 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea, cel puțin în mod 
echivalent, a obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XIV sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, de 
alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;

(d) respectarea, cel puțin în mod 
echivalent, a obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii, al protecției datelor sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale 
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XIV sau, în cazul în 
care acestea nu sunt aplicabile, de alte 
dispoziții care asigură un nivel echivalent 
de protecție;

Or. en

Amendamentul 797
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea, cel puțin în mod 
echivalent, a obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XIV sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, 
de alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;

(d) respectarea dispozițiilor privind 
protecția muncii și condițiile de muncă în 
vigoare la locul în care urmează să fie 
realizată prestarea;

Or. de

Justificare

Restabilirea formulării actualei directive.
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Amendamentul 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea, cel puțin în mod 
echivalent, a obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XIV sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, 
de alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;

(d) respectarea, cel puțin în mod 
echivalent, a obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau a obligațiilor 
privind condițiile de muncă de-a lungul 
lanțului de aprovizionare, astfel cum se 
prevede în dreptul național al muncii și în 
reglementările conform cărora au loc 
procesele de producție și în convențiile 
internaționale, astfel cum sunt enumerate 
în anexa XIV, indiferent care este mai 
favorabilă pentru lucrători. Printre aceste 
dispoziții se numără:
(i) cele definite de cele opt convenții de 
bază ale Organizației Internaționale a 
Muncii (libertatea de asociere și negociere 
colectivă, munca forțată și obligatorie, 
discriminarea în ceea ce privește 
încadrarea în muncă și ocuparea forței de 
muncă);
(ii) siguranța și sănătatea la locul de 
muncă;
(iii) timpul de lucru;
(iv) salariile;
(v) securitatea socială.

Or. en

Amendamentul 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea, cel puțin în mod 
echivalent, a obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XIV sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, de 
alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;

(d) respectarea obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul mediului sau 
a obligațiilor referitoare la condițiile 
sociale și de muncă, precum sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, astfel cum 
sunt prevăzute în legislația UE și 
națională, în reglementările și dispozițiile 
administrative, în hotărârile de arbitraj, în 
acordurile și contractele colective și în
dispozițiile internaționale în domeniul
muncii enumerate în anexa XIV, aplicabile 
în locul în care sunt executate lucrările, 
serviciile sau bunurile (aceste obligații se 
aplică, de asemenea, în situațiile 
transfrontaliere în care lucrătorii dintr-un 
stat membru furnizează servicii într-un alt 
stat membru) sau, în cazul în care acestea 
nu sunt aplicabile, de alte dispoziții care 
asigură un nivel echivalent de protecție;

Or. de

Amendamentul 800
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Ea poate respinge oferta numai atunci 
când dovezile nu justifică nivelul scăzut al 
prețului sau al costurilor percepute, 
ținând seama de elementele menționate la 
alineatul (3).
Entitățile contractante trebuie să respingă 
oferta atunci când constată că aceasta 
este anormal de scăzută deoarece nu 
respectă obligațiile prevăzute de legislația 
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Uniunii în domeniul social, al muncii sau 
al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XIV.

Or. de

Justificare

Restabilirea modului de redactare a actualei directive.

Amendamentul 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Entitățile contractante trebuie să respingă 
oferta atunci când constată că aceasta este
anormal de scăzută deoarece prețul sau 
costul indicat într-o ofertă nu acoperă 
costurile de fabricație a unui produs, de 
furnizare a serviciilor sau desfășurare a 
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în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XIV.

lucrărilor care fac obiectul contractului 
de achiziții publice, luând în considerare 
condițiile economice, și îndeosebi dacă nu 
respectă obligațiile prevăzute de legislația 
Uniunii în domeniul social, al muncii sau 
al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XIV.

Or. en

Justificare

Din motive de securitate juridică, autoritățile contractante ar trebui să aibă obligația de a 
respinge oferta în cazul în care stabilesc că prețul indicat în aceasta nu acoperă costurile 
suportate de operatorul economic. Trebuie subliniat faptul că ofertele anormal de scăzute –
îndeosebi cele care nu garantează recuperarea costurilor de fabricație a produselor, 
furnizare a serviciilor sau desfășurare a lucrărilor care fac obiectul contractului de achiziții 
publice – sunt unul dintre principalii factori care pot pune în pericol execuția contractelor de 
achiziții publice în detrimentul interesului public.

Amendamentul 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Entitățile contractante trebuie să respingă 
oferta atunci când constată că aceasta este 
anormal de scăzută deoarece nu respectă 
obligațiile prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau obligațiile privind condițiile 
de muncă de-a lungul lanțului de
aprovizionare, astfel cum se prevede în 
dreptul național al muncii și în 
reglementările conform cărora au loc 
procesele de producție și în convențiile 
internaționale, astfel cum sunt enumerate 
în anexa XIV, indiferent care este mai 
favorabilă pentru lucrători.
Printre aceste dispoziții se numără:
(a) cele definite de cele opt convenții de 
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bază ale Organizației Internaționale a 
Muncii (libertatea de asociere și negociere 
colectivă, munca forțată și obligatorie, 
discriminarea în ceea ce privește 
încadrarea în muncă și ocuparea forței de 
muncă);
(b) siguranța și sănătatea la locul de 
muncă;
(c) timpul de lucru;
(d) salariile;
(e) securitatea socială.

Or. en

Amendamentul 804
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În cazul în care o entitate contractantă 
constată că o ofertă este anormal de scăzută 
deoarece ofertantul a obținut un ajutor de 
stat, nu poate respinge oferta numai pentru 
acest motiv, decât în cazul în care consultă 
ofertantul și acesta din urmă nu poate 
dovedi, într-un termen suficient, stabilit de 
entitatea contractantă, că ajutorul în cauză 
a fost acordat legal. Entitatea contractantă 
care respinge o ofertă în aceste 
circumstanțe aduce acest lucru la 
cunoștința Comisiei.

Or. de

Justificare

Restabilirea formulării actualei directive.
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Amendamentul 805
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Ofertanții trebuie ca, în momentul 
depunerii ofertei, să facă o declarație pe 
proprie răspundere prin care să ateste că 
oferta nu beneficiază de un ajutor de stat 
incompatibil cu articolul 107 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
sau care este incompatibil cu același 
articol din tratat în cazul în care statul 
care acordă acest ajutor este stat membru 
al UE, precum și să furnizeze, la cererea 
entității contractante, toate elementele 
justificative în acest sens.

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

În cazul în care se stabilește că o ofertă 
selecționată a beneficiat de un ajutor de 
stat ilicit, procedura de ofertare trebuie 
anulată.

Or. fr

Justificare

Având în vedere că întreprinderile europene se află într-o competiție din ce în ce mai acerbă 
cu întreprinderile din țările terțe care beneficiază de un sprijin public considerabil, este 
esențial să se creeze un mediu concurențial echitabil pentru toate ofertele depuse în cadrul 
Uniunii Europene și să se impună entității contractante să respingă o ofertă care a beneficiat 
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de ajutoare de stat incompatibile cu tratatul.

Amendamentul 806
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) autoritățile contractante exclud în 
mod automat orice oferte care prezintă un 
preț cu 50 % mai scăzut decât prețul 
mediu din toate ofertele prezentate.

Or. it

Amendamentul 807
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, în conformitate 
cu articolul 97, orice informație 
referitoare la dovezile și documentele 
prezentate în legătură cu elementele 
menționate la alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Restabilirea formulării actualei directive.

Amendamentul 808
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care autoritatea 
contractantă intenționează, în urma 
verificării clarificărilor ofertei, să accepte 
o ofertă anormal de scăzută care cuprinde 
bunuri și/sau servicii provenite din afara 
Uniunii, în care valoarea bunurilor sau a 
serviciilor neacoperite depășește 50 % din 
valoarea totală a bunurilor sau a 
serviciilor care constituie oferta, în 
temeiul articolului 37a, informează în 
scris ceilalți ofertanți cu privire la acest 
lucru, inclusiv motivele pentru caracterul 
anormal de scăzut al prețului sau costului 
perceput.
O entitate contractantă poate să nu 
dezvăluie informații a căror comunicare 
ar împiedica punerea în aplicare a 
legislației, ar fi contrară în alt mod 
interesului public, ar aduce atingere 
intereselor comerciale legitime ale 
operatorilor economici, publici ori privați, 
sau ar putea afecta concurența loială 
dintre aceștia.

Or. en

Amendamentul 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79a
Oferte care cuprind produse originare din 

țări terțe
(1) Prezentul articol se aplică ofertelor 
care cuprind produse originare din țări 
terțe cu care Uniunea nu a încheiat, într-
un cadru multilateral sau bilateral, un 
acord care să asigure accesul comparabil 
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și efectiv al întreprinderilor din Uniune la 
piețele acestor țări terțe. Acest lucru nu 
aduce atingere obligațiilor Uniunii sau 
ale statelor membre față de țările terțe.
(2) Orice ofertă prezentată pentru 
atribuirea unui contract de bunuri poate 
fi respinsă în cazul în care proporția 
produselor originare din țări terțe, 
determinată în conformitate cu 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar1, 
depășește 50 % din valoarea totală a 
produselor care constituie oferta. În 
sensul prezentului articol, programele de 
calculator folosite în echipamentele 
pentru rețele de telecomunicații sunt 
considerate produse.
(3) Sub rezerva celui de-al doilea 
paragraf, în cazul în care două sau mai 
multe oferte sunt echivalente din punctul 
de vedere al criteriilor de atribuire 
definite la articolul 76, se preferă acele 
oferte care nu pot fi respinse în temeiul 
alineatului (2). Valoarea acelor oferte este 
considerată echivalentă, în sensul 
prezentului articol, în cazul în care 
diferența de preț nu depășește 3 %.
Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi 
preferată unei altei oferte în temeiul 
primului paragraf, în cazul în care 
acceptarea sa ar obliga entitatea 
contractantă să achiziționeze un material 
cu caracteristici tehnice diferite de cele 
ale materialului existent, ceea ce ar 
determina o incompatibilitate sau 
dificultăți tehnice de utilizare ori de 
întreținere sau costuri disproporționate.
(4) În sensul prezentului articol, acele țări 
terțe pentru care beneficiul dispozițiilor 
prezentei directive a fost extins printr-o 
decizie a Consiliului în conformitate cu 
alineatul (1) nu se iau în considerare 
pentru determinarea a produselor 
originare din țări terțe, menționată la 
alineatul (2).
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(5) Comisia prezintă Consiliului și 
Parlamentului European un raport anual, 
începând cu al doilea semestru al 
primului an după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, referitor la progresele 
realizate în negocierile multilaterale sau 
bilaterale privind accesul întreprinderilor 
din Uniune la piețe ale țărilor terțe în 
domenii reglementate de prezenta 
directivă, la rezultatul obținut în urma 
acestor negocieri, precum și la aplicarea 
efectivă a tuturor acordurilor încheiate.
Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot modifica 
dispozițiile prezentului articol, în funcție 
de aceste evoluții.
1 JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Justificare

Până la intrarea în vigoare a regulamentului [COD 2012/0060], fostul articol 58 din 
Directiva 2004/17/CE se aplică pentru a evita orice lacune juridice.

Amendamentul 810
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79a
Oferte care cuprind produse originare din 

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

Or. en

Amendamentul 811
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79a
Oferte care cuprind produse originare din 

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

Or. fr

Justificare

Până la adoptarea unui regulament de reciprocitate, este necesar să se mențină legislația 
actuală privind achizițiile publice.

Amendamentul 812
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79a
Oferte anormal de scăzute care nu sunt 

originare din Uniunea Europeană
Atunci când o entitate contractantă 
planifică să accepte o ofertă anormal de 
scăzută care include lucrări, bunuri sau 
servicii care nu sunt originare din 
Uniunea Europeană, în care valoarea 
lucrărilor, a bunurilor sau a serviciilor 
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neacoperită depășește 50 % din valoarea 
totală a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor care alcătuiesc oferta, în 
temeiul articolului 37a, autoritatea 
contractantă informează în scris ceilalți 
ofertanți, clarificând motivul pentru care 
prețul sau costurile propuse sunt anormal 
de scăzute.
Ofertele originare din țări terțe care nu 
sunt legate de un acord internațional sunt 
respinse în mod automat atunci când 
prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 50 % mai scăzut față de costul 
mediu al celorlalte oferte.

Or. fr

Amendamentul 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 79 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79b
Relații cu țări terțe în ceea ce privește 

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

Or. en

Justificare

Până la intrarea în vigoare a regulamentului [COD 2012/0060], fostul articol 59 din 
Directiva 2004/17/CE se aplică pentru a evita orice lacune juridice.

Amendamentul 814
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 79 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79b
Relații cu țări terțe în ceea ce privește 

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

Or. fr

Justificare

Până la adoptarea unui regulament de reciprocitate, este necesar să se mențină legislația 
actuală privind achizițiile publice.

Amendamentul 815
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Titlul 2 – capitolul 3 – secțiunea 3 – subsecțiunea 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Subsecțiunea 2a
Oferte care conțin produse originare din 

țări terțe și relații cu țările respective
Articolul 79a

Oferte care cuprind produse originare din 
țări terțe

(1) Prezentul articol se aplică ofertelor 
care cuprind produse originare din țări 
terțe cu care Uniunea Europeană nu a 
încheiat, într-un cadru multilateral sau 
bilateral, un acord care să asigure accesul 
comparabil și efectiv al întreprinderilor 
din Uniunea Europeană la piețele acestor 
țări terțe. Acest lucru nu aduce atingere 
obligațiilor Uniunii Europene sau statelor 
membre față de țările terțe.
(2) Orice ofertă prezentată pentru 
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atribuirea unui contract de bunuri poate 
fi respinsă în cazul în care proporția 
produselor originare din țări terțe, 
determinată în conformitate cu 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar1, 
depășește 50 % din valoarea totală a 
produselor care constituie oferta. În 
sensul prezentului articol, programele de 
calculator folosite în echipamentele 
pentru rețele de telecomunicații sunt 
considerate produse.
(3) Sub rezerva celui de-al doilea 
paragraf, în cazul în care două sau mai 
multe oferte sunt echivalente din punct de 
vedere al criteriilor de atribuire definite la 
articolul 72, se preferă acele oferte care 
nu pot fi respinse în temeiul alineatului 
(2). Valoarea acelor oferte este 
considerată echivalentă, în sensul 
prezentului articol, în cazul în care 
diferența de preț nu depășește 3 %.
Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi 
preferată unei altei oferte în temeiul 
primului paragraf, în cazul în care 
acceptarea sa ar obliga entitatea 
contractantă să achiziționeze un material 
cu caracteristici tehnice diferite de cele 
ale materialului existent, ceea ce ar 
determina o incompatibilitate sau 
dificultăți tehnice de utilizare ori de 
întreținere sau costuri disproporționate.
(4) În sensul prezentului articol, acele țări 
terțe pentru care beneficiul dispozițiilor 
prezentei directive a fost extins printr-o 
decizie a Consiliului în conformitate cu 
alineatul (1) nu se iau în considerare 
pentru determinarea produselor originare 
din țări terțe, menționate la alineatul (2).
(5) Comisia prezintă Consiliului și 
Parlamentului European un raport anual, 
începând cu al doilea semestru al 
primului an după intrarea în vigoare a 
prezentei directive, referitor la progresele 
realizate în negocierile multilaterale sau 
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bilaterale privind accesul întreprinderilor 
din Uniunea Europeană la piețe ale 
țărilor terțe în domenii reglementate de 
prezenta directivă, la rezultatul obținut în 
urma acestor negocieri, precum și la 
aplicarea efectivă a tuturor acordurilor 
încheiate.
Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pot modifica 
dispozițiile prezentului articol, în funcție 
de aceste evoluții.

Articolul 79b
Relații cu țări terțe în ceea ce privește 

contractele de lucrări, bunuri și servicii
(1) Statele membre informează Comisia 
despre orice dificultăți de ordin general, 
întâmpinate și semnalate de 
întreprinderile lor în fapt sau în drept, în 
ceea ce privește obținerea contractelor de 
servicii în țări terțe.
(2) Comisia raportează periodic 
Parlamentului European și Consiliului 
despre deschiderea contractelor de servicii 
în țările terțe și despre progresul 
negocierilor cu aceste țări în această 
privință, în special în cadrul OMC.
(3) Comisia încearcă, intervenind pe 
lângă țările terțe interesate, să remedieze 
orice situație în care constată, fie pe baza 
rapoartelor menționate la alineatul (2), fie 
pe baza altor informații, că, în contextul 
atribuirii de contracte de servicii, o țară 
terță:
(a) nu acordă întreprinderilor din 
Uniunea Europeană acces efectiv, 
comparabil cu cel acordat de Uniunea 
Europeană întreprinderilor din acele țări 
terțe; sau
(b) nu acordă întreprinderilor din 
Uniunea Europeană beneficiul 
tratamentului național sau aceleași 
posibilități de concurență ca și cele 
disponibile întreprinderilor naționale; sau
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(c) acordă întreprinderilor din alte țări 
terțe un tratament mai favorabil decât 
întreprinderilor din Uniunea Europeană.
(4) Statele membre informează Comisia 
despre orice dificultăți, de ordin general, 
întâmpinate și raportate de întreprinderile 
lor în fapt sau în drept și care sunt 
datorate nerespectării dispozițiilor 
legislației internaționale în materie de 
drept al muncii enumerate la anexa XIV, 
în cazul în care aceste întreprinderi au 
încercat să obțină contracte de servicii în 
țările terțe.
(5) În condițiile menționate la 
alineatele (3) și (4), Comisia poate 
propune Consiliului, în orice moment, să 
suspende sau să restrângă atribuirea 
contractelor de servicii pe o perioadă care 
urmează a fi prevăzută în decizie:
(a) întreprinderilor guvernate de legislația 
țării terțe respective;
(b) întreprinderilor afiliate la 
întreprinderile specificate la litera (a) și 
care au sediul oficial în Uniunea 
Europeană, dar care nu au legătură 
directă și efectivă cu economia unui stat 
membru;
(c) întreprinderilor care prezintă oferte 
care au ca obiect servicii originare din 
țara terță respectivă.
Consiliul hotărăște, cu majoritate 
calificată, cât mai curând posibil.
Comisia poate propune aceste măsuri din 
proprie inițiativă sau la cererea unui stat 
membru.
(6) Prezentul articol nu aduce atingere 
angajamentelor Uniunii Europene față de 
țările terțe, care derivă din acorduri 
internaționale privind achizițiile publice, 
în special în cadrul OMC.
__________________
1 JO L 302, 19.10.92, p. 1. 



AM\909614RO.doc 55/181 PE492.870v02-00

RO

Or. fr

Justificare

Comisia a eliminat aceste dispoziții în vederea adoptării instrumentului său de reciprocitate. 
Întrucât prezentul text a fost amânat, aceste două articole au fost reintroduse ca o măsură 
temporară, pentru a evita un vid juridic. Acestea vor expira la intrarea în vigoare a 
regulamentului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țările terțe pe piața internă de 
achiziții publice a Uniunii Europene și de instituire a procedurilor de susținere a negocierilor 
privind accesul bunurilor și al serviciilor din Uniunea Europeană pe piețele de achiziții 
publice din țările terțe.

Amendamentul 816
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80 eliminat
Condiții de executare a contractului
Entitățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi, în special, la aspecte 
sociale și de mediu. De asemenea, pot 
include cerința ca operatorii economici să 
prevadă compensații pentru riscurile de 
creștere a prețurilor care rezultă în urma 
fluctuațiilor de preț (acoperire împotriva 
riscurilor - hedging) și care ar putea avea 
un impact semnificativ asupra execuției 
unui contract.

Or. de

Justificare

Orice criterii care nu privesc achizițiile publice utilizate în procedurile de atribuire a 
contractelor ar trebui să fie strâns legate de obiectul contractului. Acordarea posibilității 
autorităților contractante de a stabili condiții specifice de execuție a unui contract, îndeosebi 
condiții privind aspectele sociale și de mediu, ar putea determina aceste autorități să se 
îndepărteze de la dispozițiile articolului 66 și de la criteriile de atribuire stabilite de acestea.
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Amendamentul 817
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 80 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 80 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

împotriva riscurilor - hedging) și care ar 
putea avea un impact semnificativ asupra 
execuției unui contract. Cu toate acestea, 
niciuna dintre aceste condiții speciale nu 
trebuie să aibă ca rezultat pierderea 
legăturii cu obiectul contractului.

Or. en

Amendamentul 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Entitățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții pot include aspecte sociale și de 
mediu și pot include, de asemenea, 
obligații privind protecția socială și 
protecția locurilor de muncă și condițiile 
de lucru aplicabile în locul în care sunt 
executate lucrările, serviciile sau sunt 
furnizate bunurile, potrivit legislației de la 
nivel național și/sau contractelor colective 
de muncă sau dispozițiilor legislației 
internaționale în domeniul muncii 
enumerate în anexa XI. De asemenea, pot 
include cerința ca operatorii economici să 
prevadă compensații pentru riscurile de 
creștere a prețurilor care rezultă în urma 
fluctuațiilor de preț (acoperire împotriva 
riscurilor - hedging) și care ar putea avea 
un impact semnificativ asupra execuției 
unui contract.

Or. en
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Amendamentul 820
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(2) Statele membre pot stabili diverse 
forme de compensații pentru operatorii 
economici în eventualitatea creșterii 
prețurilor, care nu poate fi prevăzută la 
momentul prezentării ofertei.

Or. it

Amendamentul 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții includ respectarea obligațiilor 
referitoare la condițiile sociale și de 
muncă, precum sănătatea și siguranța la 
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prevadă compensații pentru riscurile de 
creștere a prețurilor care rezultă în urma 
fluctuațiilor de preț (acoperire împotriva 
riscurilor - hedging) și care ar putea avea 
un impact semnificativ asupra execuției 
unui contract..

locul de muncă, astfel cum sunt prevăzute 
în legislația UE și națională, în 
reglementările și dispozițiile 
administrative, în hotărârile de arbitraj, în 
acordurile și contractele colective și în 
dispozițiile internaționale în domeniul 
muncii enumerate în anexa XIV, 
aplicabile în locul în care sunt executate 
lucrările, serviciile sau bunurile. Aceste 
obligații se aplică, de asemenea, în 
situațiile transfrontaliere în care 
lucrătorii dintr-un stat membru 
furnizează servicii într-un alt stat 
membru. De asemenea, pot include cerința 
ca operatorii economici să prevadă 
compensații pentru riscurile de creștere a 
prețurilor care rezultă în urma fluctuațiilor 
de preț (acoperire împotriva riscurilor -
hedging) și care ar putea avea un impact 
semnificativ asupra execuției unui contract.

Or. de

Amendamentul 822
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Entitățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi, în special, la aspecte 
sociale și de mediu. De asemenea, pot 
include cerința ca statele membre să 
stabilească forme de compensații pentru a 
acoperi riscurile de creștere a prețurilor,
care nu pot fi prevăzute la momentul 
prezentării ofertei și care ar putea avea un 
impact semnificativ asupra execuției unui 
contract.
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Or. it

Amendamentul 823
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 824
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În documentele achiziției, entitatea 
contractantă poate solicita ofertantului să 
indice, în oferta sa, partea din contract pe 
care intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși.
Atunci când sunt necesare know-how 
și/sau echipamente speciale, 
subcontractanții ar trebui să fie numiți de 
către contractantul principal în contractul 
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de achiziții publice.

Or. en

Amendamentul 825
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În documentele achiziției, entitatea 
contractantă solicită ofertantului să indice, 
în oferta sa, partea din contract pe care 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși, 
furnizând informații cu privire la 
subcontractanți, inclusiv nume, date de 
contact și reprezentanți juridici.

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

Or. en

Amendamentul 826
Marc Tarabella
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Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În documentele achiziției, entitatea 
contractantă trebuie să solicite ofertantului 
să indice, în oferta sa, partea din contract 
pe care dorește să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși, 
furnizând informații cu privire la 
subcontractanți, inclusiv nume, date de 
contact și reprezentanți juridici. Entitatea 
contractantă trebuie să fie informată fără 
întârziere cu privire la orice modificare în 
lanțul de subcontractare.

Or. fr

Amendamentul 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 828
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre restrâng posibilitatea 
de subcontractare a unui ofertant la cel 
mult trei subcontractanți succesivi în 
execuția unui contract de achiziții 
publice. Entitățile contractante pot stabili 
restricții suplimentare referitoare la 
subcontractare în ceea ce privește 
numărul subcontractanților sau al 
subcontractanților succesivi sau 
posibilitatea efectuării unor schimbări în 
cadrul lanțului de subcontractare ori pot 
interzice subcontractarea către terți a 
unor părți de contract.

Or. en

Amendamentul 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Motivele utilizării subcontractanților 
sunt stabilite în documentele achiziției; 
acestea ar trebui să se bazeze pe 
considerente tehnice și să nu fie 
concepute pentru a reduce costurile de 
muncă.

Or. de

Amendamentul 830
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Motivele utilizării subcontractanților 
sunt stabilite în documentele achiziției, au 
la bază considerente tehnice stricte și nu 
eludează legislația și obligațiile relevante, 
care se aplică în locul în care sunt 
executate lucrările, sunt prestate serviciile 
sau sunt furnizate bunurile.

Or. en

Amendamentul 831
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Relația dintre un contractant și un subcontractant este un element fundamental al dreptului 
contractelor. Propunerea va conduce la situații în care subcontractanții încearcă să fie plătiți 
direct de către autoritatea contractantă și poate priva autoritatea de dreptul său de a sista 
plățile aferente contractantului din motive valide care țin de execuția a unui contract.
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Amendamentul 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Plata directă de către autoritățile contractante către subcontractanți încalcă principiul 
juridic al libertății de a contracta și elimină efectul de levier pe care îl au principalii furnizori 
asupra lanțului lor de aprovizionare în ceea ce privește asigurarea furnizării la timp și de 
calitate a produsului sau a serviciului externalizat subcontractantului.

Amendamentul 834
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 835
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre restrâng posibilitatea 
de subcontractare a unui ofertant la cel 
mult trei subcontractanți succesivi în 
execuția unui contract de achiziții 
publice. Statele membre dispun ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
entitatea contractantă trebuie să transfere 
direct subcontractanților respectivi plățile 
datorate pentru serviciile, bunurile sau 
lucrările furnizate contractantului principal. 
În acest caz, statele membre instituie 
mecanisme corespunzătoare pentru a 
permite contractantului principal să 
formuleze obiecții cu privire la plățile 
necuvenite. Dispozițiile privind această 
modalitate de plată trebuie stabilite în 
documentele achiziției.

Or. fr

Amendamentul 836
Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 837
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide ca 
entitatea contractantă să poată exclude un 
subcontractant indicat de ofertă în cazul 
în care:
(i) subcontractantul nu îndeplinește 
criteriile de selecție avute în vedere pentru 
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o ofertă;
(ii) subcontractantul nu este capabil să își 
îndeplinească în mod corespunzător 
partea de contract;
Condițiile de participare la o procedură și 
capacitatea unui subcontractant de a-și 
îndeplini în mod corespunzător partea de 
contract sunt evaluate în mod 
proporțional cu partea de contract 
atribuită subcontractantului, pe baza 
criteriilor de atribuire a contractelor 
indicate la articolul 76.

Or. en

Justificare

Autoritățile contractante ar trebui să aibă mai multe posibilități de a exercita o influență 
asupra subcontractării de către ofertantul declarat câștigător. În special, acestea ar trebui să 
aibă competența de a verifica caracterul adecvat și calificarea subcontractanților. Toate 
cerințele în acest sens trebuie să fie în conformitate cu principiul proporționalității.

Amendamentul 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Este neclar la ce se referă.

Amendamentul 840
Peter Simon
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Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Contractantul principal și orice 
subcontractant intermediar pot, pe lângă 
sau în locul unui subcontractant, să fie 
ținuți direct răspunzători în calitate de 
garanți de către angajat și/sau fondurile 
comune sau instituții ale partenerilor 
sociali pentru orice răspundere care 
rezultă din nerespectarea de către un 
subcontractant a dispozițiilor referitoare 
la condițiile sociale și de muncă, cum ar fi 
sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
securitatea socială și condițiile de muncă, 
astfel cum sunt prevăzute în legislația UE 
și națională, în reglementările sau 
dispozițiile administrative, în hotărârile de 
arbitraj, în acordurile și contractele 
colective de muncă și în dispozițiile 
internaționale de drept al muncii 
enumerate în anexa XIV, aplicabile în 
locul în care sunt executate lucrările, 
serviciile sau bunurile; aceste obligații se 
aplică, de asemenea, în situațiile 
transfrontaliere în care lucrătorii dintr-un 
stat membru furnizează servicii într-un alt 
stat membru. Această dispoziție se aplică 
fără a fi supusă oricăror alte dispoziții 
suplimentare și, îndeosebi, fără ca 
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angajatorul să fie direct responsabil.

Or. de

Amendamentul 842
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 844
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Motivele pentru utilizarea 
subcontractanților trebuie să fie stabilite 
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principal. în caietul de sarcini și justificate în mod 
strict de considerente tehnice. 
Subcontractarea nu poate fi utilizată 
pentru a eluda legislația relevantă și 
obligațiile privind furnizarea de lucrări, 
servicii și bunuri.
Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii administratorului de proiect 
și a subcontractanților.
Statele membre trebuie să asigure 
existența unui sistem de răspundere 
individuală și în solidar de-a lungul 
lanțului de subcontractare.

Or. fr

Amendamentul 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii contractantului principal și 
subcontractanților.
Statele membre asigură existența unui 
sistem de răspundere individuală și în 
solidar de-a lungul lanțului de 
subcontractare.
Operatorul economic principal și orice 
subcontractant implicat într-un contract 
de achiziții publice sunt răspunzători în 
mod individual și în solidar pentru orice 
încălcare a unui subcontractant a 
dispozițiilor referitoare la drepturile 
fundamentale, la cerințele privind 
sănătatea și siguranța, normele și 
standardele sociale, la condițiile de 
muncă și de angajare, la sănătatea și 
siguranța la locul de muncă și la 
securitatea socială, astfel cum sunt 
stabilite de legislațiile UE și naționale, de 
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reglementările sau de actele 
administrative, de acordurile și de 
contractele colective, precum și de 
dispozițiile dreptului internațional al 
muncii, enumerate în anexa XIV, 
aplicabile în locul în care sunt executate 
lucrările, sunt prestate serviciile sau sunt 
furnizate bunurile.

Statele membre pot prevedea în legislația 
națională norme mai stricte privind 
răspunderea.

Or. en

Amendamentul 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Entitățile contractante se asigură că 
ofertanții câștigători sunt obligați prin 
contract să respecte, pe parcursul 
execuției contractului, dispozițiile legale, 
de reglementare sau administrative 
obligatorii în vigoare în statul membru în 
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care este executat contractul.
În plus, în cazul în care ofertantul 
câștigător subcontractează o parte a 
lucrărilor, bunurilor sau serviciilor și în 
cazul în care, în cursul derulării 
contractului, dispozițiile menționate în 
primul paragraf au fost încălcate de orice 
subcontractant, astfel cum a fost stabilit 
de o instanță sau altă autoritate 
competentă, ofertantul câștigător va 
aplica sancțiuni eficiente, proporționale și 
disuasive împotriva subcontractantului 
sau subcontractanților în cauză;
în cazul în care ofertantul câștigător nu s-
a conformat obligațiilor prevăzute în 
primul și/sau al doilea paragraf în termen 
de trei luni de la decizia inițială a 
instanței sau a altei autorități competente, 
entitatea contractantă sesizează instanța 
sau altă autoritate competentă pentru a 
decide cu privire la sancțiunile 
corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Prezenta propunere vizează să ia în considerare preocupările raportorului cu privire la 
legislația aplicabilă care afectează obligațiile principalului contractant și obligațiile de-a 
lungul lanțului de aprovizionare, asigurând totodată faptul că aceste noi reguli sunt 
compatibile în continuare cu principiile de bază ale libertății de a contracta și nu sunt 
utilizate abuziv.

Amendamentul 848
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Principalul operator economic, 
precum și orice subcontractant implicat în 
realizarea lucrărilor într-un contract de 
achiziții publice trebuie să fie răspunzător 
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în comun și în solidar pentru 
nerespectarea de către subcontractant a 
drepturilor fundamentale, a cerințelor de 
sănătate și de siguranță, a normelor și 
standardelor sociale, a cerințelor legate de 
ocuparea forței de muncă și condițiile de 
muncă, a sănătății și a siguranței la locul 
de muncă și a securității sociale, precum 
și pentru nerespectarea oricărei dispoziții 
relevante din legislația Uniunii Europene, 
a oricărei dispoziții naționale legislative, 
administrative sau de reglementare, a 
acordurilor și contractelor colective și a 
convențiilor internaționale menționate în 
anexa XIV care se aplică în locul în care 
sunt executate lucrările, sunt prestate 
serviciile sau sunt furnizate bunurile.
Aceste obligații se aplică, de asemenea, în 
situațiile transfrontaliere în care 
lucrătorii dintr-un stat membru 
furnizează servicii într-un alt stat 
membru.
Entitatea contractantă stipulează în 
contractul încheiat cu contractantul 
principal, iar contractantul principal și 
toți subcontractanții intermediari 
stipulează în contractele încheiate cu 
subcontractanții lor că, în cazul în care 
au motive să bănuiască subcontractantul 
imediat următor de faptul că a încălcat 
normele stabilite la primul paragraf, 
subcontractantul imediat următor trebuie 
să întreprindă fără întârziere măsuri în 
vederea remedierii situației și că, în caz 
contrar, contractul în cauză este reziliat.
Statele membre pot prevedea în legislația 
națională norme mai stricte privind 
răspunderea.

Or. fr

Amendamentul 849
Pablo Arias Echeverría
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Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 850
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 851
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(-aa nouă) modificarea schimbă natura 
contractului;
(-ab nouă) modificarea presupune 
înlocuirea partenerului contractual;
(a) modificarea introduce condiții care, 
dacă ar fi fost incluse în procedura 
inițială de achiziție, ar fi permis selectarea 
altor candidați decât cei selectați inițial 
sau ar fi permis atribuirea contractului 
unui alt ofertant;
(b) modificarea schimbă echilibrul 
economic al contractului în favoarea 
contractantului;
(c) modificarea extinde domeniul 
contractului în mod considerabil astfel 
încât acesta să includă bunuri, servicii 
sau lucrări care nu erau incluse inițial.

Or. fr

Justificare

Dispozițiile cu privire la modificarea contractelor în curs trebuie completate (în orice caz, 
modificarea naturii contractului este o modificare substanțială) și clarificate [din motive de 
simplificare, alineatul (3) inițial a fost inclus în alineatul (2), deoarece este vorba, de 
asemenea, de un caz de modificare substanțială].

Amendamentul 852
Philippe Juvin
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Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) modificarea introduce condiții care, 
dacă ar fi fost incluse în procedura 
inițială de achiziție, ar fi permis selectarea 
altor candidați decât cei selectați inițial 
sau ar fi permis atribuirea contractului 
unui alt ofertant;

eliminat

Or. fr

Justificare

Reorganizarea articolului [a se vedea amendamentul la articolul 82 alineatul (2)]. Această 
dispoziție se reia în amendament.

Amendamentul 853
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modificarea schimbă echilibrul 
economic al contractului în favoarea 
contractantului;

eliminat

Or. fr

Justificare

Reorganizarea articolului [a se vedea amendamentul la articolul 82 alineatul (2)]. Această 
dispoziție se reia în amendament.

Amendamentul 854
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modificarea schimbă echilibrul 
economic al contractului în favoarea 
contractantului;

(b) modificarea schimbă echilibrul 
economic al contractului în favoarea 
contractantului, astfel cum este definită la 
atribuirea contractului;

Or. es

Amendamentul 855
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 2 – litera c

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.

eliminat

Or. fr

Justificare

Reorganizarea articolului [a se vedea amendamentul la articolul 82 alineatul (2)]. Această 
dispoziție se reia în amendament.

Amendamentul 856
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 2 – litera c

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 domeniul 
contractului în mod considerabil astfel 
încât acesta să includă bunuri, servicii sau 
lucrări care nu erau incluse inițial. Cu toate 
acestea, contractul poate fi extins, de 
asemenea, în cazul în care este furnizată 
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în prealabil o justificare tehnică adecvată, 
pentru a acoperi bunuri, servicii sau 
lucrări strâns legate de obiectul său 
original.

Or. es

Amendamentul 857
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 2 – litera c

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 scopul contractului 
în mod considerabil astfel încât acesta să 
includă bunuri, servicii sau lucrări care nu 
erau incluse inițial.

Or. fr

Amendamentul 858
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Reorganizarea articolului [a se vedea amendamentul la articolul 82 alineatul (2)]. Această 
dispoziție se reia în amendament.
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Amendamentul 859
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 cu 
titlu universal sau particular, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale, de 
către un alt operator economic care 
îndeplinește criteriile calitative de selecție 
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 (ab) nu se aplică în 
cazul preluării poziției contractantului 
inițial prin succesiune cu titlu universal sau 
particular, ca urmare a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale, de 
transfer de patrimoniu sau de active între 
întreprinderi, de schimbare a partenerului 
contractual în urma insolvenței acestuia, 
de către un alt operator economic care 
îndeplinește criteriile calitative de selecție 
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

Justificare

Includerea transferului de patrimoniu sau de active între întreprinderi printre elementele care 
justifică caracterul nesubstanțial al modificării generate de schimbarea partenerului 
contractual.

Amendamentul 860
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 cu 
titlu universal sau particular, 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 cu 
titlu universal sau particular, 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 calitative de selecție 
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 calitative de selecție 
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 statutului de semnatar al 
contractanților principali de către 
autoritatea contractantă în conformitate 
cu dispozițiile statelor membre în temeiul 
articolului 81.

Or. en

Amendamentul 861
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 cu 
titlu universal sau particular, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale, de 
către un alt operator economic care 
îndeplinește criteriile calitative de selecție 
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 cu 
titlu universal sau particular, ca urmare a 
unor operațiuni de restructurare a societății 
comerciale, pe baza unei clauze 
contractuale sau a insolvenței unui alt 
operator economic care îndeplinește 
criteriile calitative de selecție 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 862
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 12 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 12 și ar trebui să fie mai mare, 
în cazul în care 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 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 12 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 12 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 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan
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Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 12 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 12 și 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 865
Bernadette Vergnaud

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 12 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 12 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. În 
cazul în care valoarea modificării nu 
depășește jumătate din pragurile stabilite 
la articolul 12 și este egală sau mai mare 
de 5 % din prețul contractului inițial, 
evaluarea gradului substanțial de 
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modificare se efectuează în conformitate 
cu dispozițiile alineatului (2).

Or. fr

Amendamentul 866
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 12 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 12 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

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low.In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead.A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.
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Amendamentul 867
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 12 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 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. es

Amendamentul 868
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 12 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 12 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.
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Or. fr

Amendamentul 869
Lara Comi

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 12 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 12 sau, în cazul în care nu le 
depășește, 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. it

Amendamentul 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 12 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

(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 12 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 
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succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

Or. en

Justificare

Din perspectiva jurisprudenței și a doctrinei, acest prag este mult prea scăzut. Servicii 
suplimentare cu valoarea cuprinsă între 5 %-10 % din prețul contractului inițial sunt comune 
pentru contractele de lucrări în achizițiile operatorilor de utilități, iar pragul de 5 % pare 
nerezonabil.

Amendamentul 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 12 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 12 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, CJUE a recunoscut că o creștere de 10 % nu necesită o nouă procedură de achiziții 
publice (5/10/2000, cauza C-337/98, Comisia Comunității Europene/Republica Franceză). 
Stabilirea pragului de 5 % ar preveni orice modificare a contractelor în timpul derulării lor. 
Aceasta ar avea consecințe problematice în execuția contractelor. Un prag de 15 % reia 
soluțiile dezvoltate de jurisprudența națională și europeană și are drept scop evitarea 
abuzurilor în aplicarea normelor privind achizițiile publice.
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Amendamentul 872
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 12 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 12 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 ridicat la 15 %, care este în conformitate cu jurisprudența actuală, pentru a 
lăsa o marjă de manevră autorității contractante și contractantului, permițându-le să 
răspundă la circumstanțele în schimbare.

Amendamentul 873
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 82 – 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 12 și este mai mică de 5 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 

(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 12 și este mai mică de 5 % din 
prețul actualizat al contractului inițial, cu 
condiția ca respectiva modificare să nu 
schimbe caracterul general al contractului. 
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în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

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

Or. fr

Justificare

Luarea în considerare a prețului actualizat al contractului inițial, care pare a fi o referință 
mai corectă.

Amendamentul 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) De asemenea, în cazul în care sfera 
de aplicare a contractului ar putea evolua 
ca urmare a:
- inovațiilor semnificative sau 
schimbărilor tehnologice;
- unei dificultăți tehnice în funcționare 
sau întreținere, făcând necesară 
intervenția contractantului inițial;
- punerii în aplicare necesare a lucrărilor, 
serviciilor sau bunurilor de urgență și 
neprevăzute, care nu pot fi separate tehnic 
sau economic de contractul principal fără 
a provoca perturbări majore entității 
contractante;
modificarea nu se consideră substanțială 
în sensul articolului (1).

Or. en

Amendamentul 875
Pablo Arias Echeverría
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Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Modificările contractului 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 contractului 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 sunt 
rezultatul unor erori sau omisiuni în 
documentele de achiziții publice furnizate 
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 876
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Modificările contractului 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 contractului 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, precum și sub 
forma unor clauze de revizuire a 
prețurilor sau de stabilire a prețurilor. 
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.
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Or. fr

Amendamentul 877
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile contractante publică anunțuri 
cu privire la astfel de modificări în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
Aceste anunțuri trebuie să conțină 
informațiile prevăzute în anexa XVI și să 
fie publicate în conformitate cu articolul 
65.

eliminat

Or. en

Amendamentul 878
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 7 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Entitățile contractate nu recurg la 
modificări ale contractului în următoarele 
cazuri:

(7) Entitățile contractate nu recurg la 
modificări ale contractului în cazul în care 
modificarea ar viza compensarea 
riscurilor de creștere a prețurilor care au 
fost acoperite de către contractant.

Or. en

Amendamentul 879
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 7 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Entitățile contractate nu recurg la 
modificări ale contractului în următoarele 
cazuri:

(7) Entitățile contractate nu se pot prevala 
de dispozițiile prezentului articol pentru
modificări ale contractului în următoarele 
cazuri:

Or. fr

Justificare

Clarificare a formulării ambigue a propunerii de directivă.

Amendamentul 880
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când modificarea ar avea ca 
scop remedierea unor deficiențe în 
executarea contractului de către 
contractant sau a consecințelor aferente, 
care pot fi remediate prin aplicarea 
obligațiilor contractuale;

eliminat

Or. en

Justificare

Problematic, nicio entitate contractantă nu se poate dispensa cu ușurință prin revendicări 
care rezultă din deficiențele executării de către contractant, pentru a evita o nouă procedură 
de achiziții publice.

Amendamentul 881
Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 7 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când modificarea ar avea ca 
scop remedierea unor deficiențe în 
executarea contractului de către 
contractant sau a consecințelor aferente, 
care pot fi remediate prin aplicarea 
obligațiilor contractuale;

eliminat

Or. de

Justificare

Dacă această dispoziție ar fi păstrată, în cazul proiectelor complexe, modificările pragmatice 
din contract ar fi excluse în interesul executării imediate. Autoritatea contractantă ar fi 
obligată să ia măsuri legale pentru a constrânge contractantul să își îndeplinească obligațiile 
în temeiul contractului, ceea ce ar putea fi inadecvat sau chiar imposibil. Într-adevăr, numai 
autoritatea contractantă ar considera nerespectarea acestor obligații drept o deficiență, o 
afirmație pe care contractantul ar contesta-o cu siguranță. Acest lucru ar da naștere 
incertitudinii juridice și întârzierilor în executarea contractelor.

Amendamentul 882
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) atunci când modificarea ar avea ca 
scop compensarea riscurilor de creștere a 
prețurilor, care au fost acoperite de 
contractant.

eliminat

Or. en

Amendamentul 883
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 7 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) atunci când modificarea ar avea ca scop 
compensarea riscurilor de creștere a 
prețurilor, care au fost acoperite de 
contractant.

(b) atunci când modificarea ar avea ca scop 
compensarea riscurilor de creștere a 
prețurilor, care au fost acoperite de 
contractant, fără a aduce atingere 
cazurilor în care, indiferent de dispozițiile 
prezentului articol, restabilește echilibrul 
economic al contractului.

Or. es

Amendamentul 884
Małgorzata Handzlik.

Propunere de directivă
Articolul 83

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 83 eliminat
Rezilierea contractului
Statele membre se asigură că entitățile 
contractante au posibilitatea, în condițiile 
stabilite de legislația națională în 
domeniul contractelor, de a rezilia un 
contract de achiziție de lucrări, bunuri 
sau servicii în cursul perioadei sale de 
valabilitate dacă este îndeplinită una 
dintre următoarele condiții:
(a) excepțiile prevăzute la articolul 21 
încetează să se mai aplice în urma unei 
participații private la capitalul persoanei 
juridice căreia i se atribuie contractul, 
conform articolului 21 alineatul (4);
(b) o modificare a contractului constituie 
o nouă atribuire în sensul articolului 82;
(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 
entitate contractantă aparținând statului 
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membru respectiv a atribuit contractul în 
cauză fără a respecta obligațiile care îi 
revin în temeiul tratatelor și al prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

O astfel de dispoziție nu este necesară în legislația UE privind achizițiile publice. Acestea pot 
fi reglementate în mod suficient de legislația națională.

Amendamentul 885
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 83 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) excepțiile prevăzute la articolul 21 
încetează să se mai aplice în urma unei 
participații private în cadrul persoanei 
juridice căreia i se atribuie contractul, 
conform articolului 21 alineatul (4);

(a) excepțiile prevăzute la articolul 21 
încetează să se mai aplice în urma unei 
participații private în cadrul persoanei 
juridice căreia i se atribuie contractul, 
conform articolului 21;

Or. fr

Justificare

Limitarea acestei dispoziții cu privire la rezilierea contractelor publice numai la acordurile 
referitoare la cooperarea orizontală [articolul 21 alineatul (4)] nu se justifică. Această 
limitare ar trebui să se aplice tuturor cazurilor prevăzute la articolul 21 (in house, in-house 
conjoint).

Amendamentul 886
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o modificare a contractului constituie eliminat
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o nouă atribuire în sensul articolului 82;

Or. es

Amendamentul 887
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 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 
entitate contractantă aparținând statului 
membru respectiv a atribuit contractul în 
cauză fără a respecta obligațiile care îi 
revin în temeiul tratatelor și al prezentei 
directive.

eliminat

Or. en

Amendamentul 888
Pablo Arias Echeverría

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 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 
entitate contractantă aparținând statului 
membru respectiv a atribuit contractul în 
cauză fără a respecta obligațiile care îi 
revin în temeiul tratatelor și al prezentei 
directive.

eliminat
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Or. es

Amendamentul 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 83 – alineatul 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 entitate 
contractantă aparținând statului membru 
respectiv a atribuit contractul în cauză fără 
a respecta obligațiile care îi revin în 
temeiul tratatelor și al prezentei directive.

(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 entitate 
contractantă aparținând statului membru 
respectiv a atribuit contractul în cauză fără 
a respecta obligațiile care îi revin în 
temeiul tratatelor și al prezentei directive.
Un contractant care nu a avut cunoștință 
de încălcarea legislației de către 
autoritatea contractantă poate pretinde 
compensații pentru pierderile suferite ca 
urmare a rezilierii contractului.

Or. de

Justificare

Un contractant care nu a avut cunoștință de încălcarea legislației de către autoritatea 
contractantă ar trebui să poată pretinde compensații pentru orice costuri suportate în 
convingerea că contractul va fi onorat/sau orice pierderi suferite.

Amendamentul 890
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care modificări succesive care 
depășesc controlul ofertantului împiedică 
executarea contractului de achiziții 
publice, cu excepția imobilizării unor 
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investiții disproporționate, statele membre
se asigură că ofertanții pot, în condițiile 
stabilite de legislația națională aplicabilă 
în materie de contracte:
(a) solicita despăgubiri pentru orice 
serviciu suplimentar necesar pentru 
executarea contractului;
(b) solicita rezilierea contractului.

Or. en

Amendamentul 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se bucură de o marjă 
largă de apreciere în legătură cu 
organizarea selecției furnizorilor de 
servicii în modul pe care îl consideră cel 
mai adecvat; aceștia ar trebui să aibă 
posibilitatea de a furniza ei înșiși servicii 
specifice sociale sau de altă natură sau să 
organizeze furnizarea acestora într-un alt 
mod care nu implică încheierea de 
contracte de achiziții publice, cu condiția 
ca acordurile să respecte principiile de 
bază ale transparenței și nediscriminării.

Or. de

Amendamentul 892
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 83 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 83a
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Monitorizarea executării contractului și 
înregistrarea încălcărilor

(1) Autoritățile contractante pot 
monitoriza prestația contractantului 
căruia i s-a atribuit contractul, iar în 
etapele corespunzătoare ale procesului de 
execuție a contractului pot efectua o 
evaluare a executării contractului 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 execuției 
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 
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, entitatea 
contractantă comunică faptul evaluării și 
detaliile necesare ale acesteia autorităților 
de supraveghere și celor administrative 
menționate la articolele 93 și 97.
(3) În acest caz, operatorul economic 
trebuie înscris într-un registru oficial al 
încălcărilor, gestionat de autoritățile de 
supraveghere sau administrative 
menționate la articolele 93 și 97.
(4) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot consulta cu 
ușurință registrele oficiale ale încălcărilor 
și pot obține cu ușurință informații și 
asistență cu privire la aplicarea 
prezentului articol prin intermediul 
asistenței acordate de autoritățile de 
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supraveghere și administrative menționate 
la articolele 93, 96 și 97.

Or. en

Amendamentul 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 84 eliminat
Atribuirea contractelor de achiziție de 
servicii sociale și de alte servicii specifice
Contractele care au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice enumerate 
în anexa XVII se atribuie conform 
dispozițiilor prezentului capitol dacă 
valoarea contractelor respective este egală 
cu sau mai mare decât pragul precizat la 
articolul 12 litera (c).

Or. en

Justificare

Legat de reintroducerea distincției între serviciile de tip A și B.

Amendamentul 894
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Articolul 84 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele care au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice enumerate 
în anexa XVII se atribuie conform 
dispozițiilor prezentului capitol dacă 
valoarea contractelor respective este egală 

Contractele care au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice enumerate
în anexa XVII a (B) se atribuie conform 
dispozițiilor prezentului capitol dacă 
valoarea contractelor respective este egală 
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cu sau mai mare decât pragul precizat la 
articolul 12 litera (c).

cu sau mai mare decât pragul precizat la 
articolul 12 litera (c).

Or. fr

Amendamentul 895
Marc Tarabella

Propunere de directivă
Articolul 84 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele care au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice enumerate 
în anexa XVII se atribuie conform 
dispozițiilor prezentului capitol dacă 
valoarea contractelor respective este egală 
cu sau mai mare decât pragul precizat la 
articolul 12 litera (c).

Fără a aduce atingere libertății statelor 
membre și/sau entităților contractante de 
a furniza servicii sociale și alte servicii 
specifice și de a le organiza într-un mod 
care nu implică atribuirea unui contract 
de achiziții publice, contractele care au ca 
obiect servicii sociale și alte servicii 
specifice enumerate în anexa XVII se 
atribuie conform dispozițiilor prezentului 
capitol dacă valoarea contractelor 
respective este egală cu sau mai mare decât 
pragul precizat la articolul 12 litera (c).

Or. fr

Amendamentul 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 85 eliminat
Publicarea anunțurilor
(1) Entitățile contractante care 
intenționează să atribuie un contract 
pentru serviciile menționate la articolul 
84 își fac cunoscută intenția prin 
intermediul unui anunț de participare.
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(2) Entitățile contractante care au atribuit 
un contract pentru serviciile menționate 
la articolul 84 fac cunoscute rezultatele 
prin intermediul unui anunț de atribuire a 
contractului.
(3) Anunțurile menționate la alineatele 
(1) și (2) conțin informațiile prevăzute în 
anexa XVIII, conform formularelor 
standard de anunț. Comisia stabilește 
formularele standard. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 100.
(4) Anunțurile menționate la alineatele 
(1) și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 65.

Or. en

Justificare

Legat de reintroducerea distincției între serviciile de tip A și B.

Amendamentul 897
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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.
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Amendamentul 898
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 899
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Anunțurile menționate la alineatele 
(1) și (2) conțin informațiile prevăzute în 
anexa XVIII, conform formularelor 
standard de anunț. Comisia stabilește 
formularele standard. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 100.

eliminat

Or. en

Amendamentul 900
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Anunțurile menționate la alineatele (1) (3) Anunțurile menționate la alineatul (2)
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și (2) conțin informațiile prevăzute în 
anexa XVIII, conform formularelor 
standard de anunț. Comisia stabilește 
formularele standard. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 100.

conțin informațiile prevăzute în 
anexa XVIII, conform formularelor 
standard de anunț.

Or. de

Amendamentul 901
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) conțin informațiile prevăzute în 
anexa XVIII, conform formularelor 
standard de anunț. Comisia stabilește 
formularele standard. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 100.

(3) Anunțul menționat la alineatul (2)
conține informațiile prevăzute în 
anexa XVIII, conform formularelor 
standard de anunț. Comisia stabilește 
formularul standard. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 100.

Or. en

Amendamentul 902
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 65.

(4) Anunțurile menționate la alineatul (2)
se publică în conformitate cu articolul 65.

Or. de
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Amendamentul 903
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 65.

(4) Anunțurile menționate la alineatul (1)
se publică în conformitate cu articolul 65.

Or. en

Amendamentul 904
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 65.

(4) Anunțul menționat la alineatul (2) se 
publică în conformitate cu articolul 65.

Or. en

Amendamentul 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 86 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 
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de tratament pentru operatorii economici 
și permițând entităților contractante să 
țină seama de specificul serviciilor în 
cauză.
(2) Statele membre se asigură că entitățile 
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 între serviciile de tip A și B.

Amendamentul 906
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 86 – 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 entităților contractante să 
țină seama de specificul serviciilor în 
cauză.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 907
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 86 – 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 entităților contractante să 
țină seama de specificul serviciilor în 
cauză.

eliminat

Or. de

Amendamentul 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 86 – 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 entităților contractante să țină 
seama de specificul serviciilor în cauză.

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

Or. en

Amendamentul 909
Heide Rühle

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

(2) Statele membre se asigură că entitățile 
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 entitățile 
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 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că entitățile
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 ridicată, 
continuitatea, accesibilitatea, costul,
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, inclusiv 
grupurile dezavantajate și vulnerabile, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare. Statele membre 
prevăd, de asemenea, că furnizorul de 
servicii nu se alege exclusiv pe baza 
prețului pentru furnizarea serviciului 
respectiv, ci luând în considerare criteriul 
calității și al durabilității pentru serviciile 
sociale stabilite mai sus.

Or. de
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Amendamentul 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante sunt pe deplin 
solvente în relațiile lor cu operatorii 
economici și că aceste autorități instituie 
în prealabil un instrument adecvat de 
garanție pentru a garanta creditul 
operatorului.

Or. it

Justificare

Starea prelungită de insolvență a autorităților publice în relația cu întreprinderile private 
care au executat lucrări și servicii pentru acestea nu mai poate fi tolerată. Stabilirea unui 
instrument adecvat de garanție pentru a garanta datoria care ar fi datorată operatorului 
economic în urma finalizării lucrărilor ar putea reprezenta un instrument indispensabil 
pentru a asigura faptul că a fost achitată.

Amendamentul 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 86 – 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 muncă, precum 
sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
astfel cum sunt prevăzute în legislația UE 
și națională, în regulamentele și 
dispozițiile administrative, în hotărârile de 
arbitraj, în acordurile și contractele 
colective și în dispozițiile internaționale în 
domeniul muncii enumerate în 
anexa XIV, aplicabile în locul în care 
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sunt executate lucrările, serviciile sau 
bunurile; aceste obligații se aplică, de 
asemenea, în situațiile transfrontaliere în 
care lucrătorii dintr-un stat membru 
furnizează servicii într-un alt stat 
membru.

Or. de

Amendamentul 913
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre se asigură că 
dispozițiile privind subcontractarea, 
prevăzute la articolul 81, sunt respectate.

Or. de

Amendamentul 914
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Atunci când aleg furnizorul de 
servicii, statele membre examinează 
posibilitatea utilizării contractelor 
rezervate în conformitate cu articolul 31.

Or. de

Amendamentul 915
Evelyne Gebhardt
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Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Autoritățile contractante pot rezerva 
contracte specifice pentru organizațiile 
non-profit specializate în furnizarea de 
servicii sociale, cu condiția ca principiul 
de bază al transparenței și al egalității de 
tratament să fie respectat.

Or. de

Amendamentul 916
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) Statele membre se asigură că 
motivele de excludere prevăzute la 
articolul 55 din Directiva 2004/18/CE 
sunt aplicate.

Or. de

Amendamentul 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 89 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care dezvăluirea unor 
informații referitoare la rezultatele 
concursului ar împiedica aplicarea legii sau 
ar fi contrară interesului public sau ar 
aduce atingere intereselor comerciale 
legitime ale unui anumit operator 
economic, public sau privat, inclusiv 

Informațiile referitoare la rezultatele 
concursului vor fi dezvăluite, cu excepția 
cazului în care ar împiedica aplicarea legii 
sau ar fi contrare interesului public.
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intereselor operatorului economic căruia 
i-a fost atribuit contractul, sau ar putea 
aduce atingere concurenței loiale între 
operatorii economici, aceste informații pot 
să nu fie publicate.

Or. en

Amendamentul 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Titlul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

GUVERNANȚĂ APLICARE, RAPORTARE ȘI 
COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Or. en

Amendamentul 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 92 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Directiva 92/13/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
entitățile contractante.

(1) Pentru a garanta în mod eficient 
punerea în aplicare corectă și eficientă, 
statele membre se asigură că cel puțin 
sarcinile prevăzute în prezentul articol 
sunt efectuate de către una sau mai multe 
autorități sau structuri. Acestea indică 
Comisiei toate autoritățile sau structurile 
competente pentru aceste sarcini.

Or. en

Amendamentul 920
Evelyne Gebhardt
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Propunere de directivă
Articolul 92 – paragraful 1 a (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 asistenței acordate de 
autoritățile de supraveghere și 
administrative menționate la 
articolele 93, 96 și 97.

Or. de

Amendamentul 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 92 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că punerea 
în aplicare a normelor privind achizițiile 
publice este monitorizată, inclusiv 
punerea în aplicare a proiectelor 
cofinanțate de Uniune, în vederea 
detectării amenințărilor la adresa 
intereselor financiare ale Uniunii. 
Această monitorizare este utilizată pentru 
a preveni, detecta și raporta în mod 
adecvat cazuri posibile de fraudă, 
corupție, conflict de interese și alte 
nereguli grave în domeniul achizițiilor 
publice.
În cazul în care autoritățile sau 
structurile de monitorizare identifică 
încălcări specifice sau probleme sistemice, 
acestea sunt abilitate să adreseze aceste 
probleme autorităților naționale de audit, 
instanțelor sau tribunalelor sau altor 
autorități sau structuri corespunzătoare, 
precum mediatorul, parlamentele 
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naționale sau comitetele acestora.

Or. en

Amendamentul 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 92 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Rezultatul activităților de monitorizare 
menționate la alineatul (2) sunt puse la 
dispoziția publicului prin intermediul 
mijloacelor corespunzătoare de 
informare. În special, statele membre 
publică, cel puțin bienal, o imagine de 
ansamblu a celor mai frecvente surse de 
aplicare greșită sau de incertitudine 
juridică, inclusiv posibile probleme 
structurale sau recurente în aplicarea 
normelor, în continuare, posibile cazuri 
de fraudă și alte comportamente ilegale.
Statele membre transmit Comisiei, la 
fiecare doi ani, o privire de ansamblu 
asupra politicilor lor naționale de achiziții 
publice durabile, descriind planurile de 
acțiune și inițiativele naționale relevante 
și, dacă se cunosc, punerea în aplicare 
practică a acestora. Acestea indică, de 
asemenea, rata succesului IMM-urilor în 
achizițiile publice; în cazul în care 
aceasta este mai mică de 50 % în ceea ce 
privește valoarea contractelor atribuite 
IMM-urilor, statele membre indică dacă 
există inițiative în vigoare pentru a crește 
această rată de succes.
Pe baza datelor primite, Comisia emite 
periodic un raport privind punerea în 
aplicare și cele mai bune practici ale unor 
astfel de politici pe piața unică.

Or. en



PE492.870v02-00 116/181 AM\909614RO.doc

RO

Amendamentul 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 92 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. Orice persoană sau organism care nu 
are acces la proceduri de revizuire în 
temeiul Directivei 92/13/CEE a 
Consiliului trebuie să aibă posibilitatea de 
a indica posibilele încălcări ale acestei 
directive unei autorități sau structuri 
competente care va lua în considerare în 
mod corespunzător orice plângere 
suficient de întemeiată și va lua măsurile 
adecvate, supuse atribuțiilor și 
competențelor prevăzute de legislația 
națională.

Or. en

Amendamentul 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 92 – paragraful 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. Statele membre se asigură că 
orientările privind interpretarea și 
aplicarea legislației Uniunii în domeniul 
achizițiilor publice sunt disponibile 
gratuit pentru a asista autoritățile 
contractante și operatorii economici să 
aplice în mod corect normele Uniunii în 
domeniul achizițiilor publice.

Or. en
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Amendamentul 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 92 – paragraful 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 comunicarea 
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

Amendamentul 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 92 – paragraful 1 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1f. Cel puțin pe durata contractului, 
autoritățile contractante păstrează copii 
ale contractelor încheiate cu o valoare 
egală 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 acordă acces la astfel de 
contracte în conformitate cu toate 
normele aplicabile cu privire la accesul la 
documente și protecția datelor.
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Or. en

Amendamentul 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 92 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 92a
În cazul în care un operator economic sau 
un subcontractant desemnat pentru un 
contract a prezentat deficiențe 
semnificative sau persistente în 
îndeplinirea oricăror condiții de fond în 
temeiul contractului, autoritatea 
contractantă comunică faptele și detaliile 
necesare autorităților de monitorizare și 
administrative menționate la articolele 93 
și 97.

Or. de

Amendamentul 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propunere de directivă
Articolul 92 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 92a
Registrul de neconformitate

(1) În cazul în care un operator economic 
încalcă condițiile stabilite în contract, în 
special cele privind protecția socială și 
protecția muncii și condițiile de muncă și 
subcontractarea, acesta este înscris într-
un registru de neconformitate cu normele 
în domeniul achizițiilor publice.
(2) Registrul de neconformitate este 
prelucrat și actualizat periodic de 
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autoritățile de monitorizare și 
administrative menționate la articolul 93. 
Entitățile contractante au dreptul și 
obligația de a consulta registrul înainte de 
a atribui un contract de achiziții publice.

Or. en

Amendamentul 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 92 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 92b
Registrul de neconformitate

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, numele acestuia este 
înscris într-un registru de neconformitate. 
Includerea într-un registru de 
neconformitate este motiv de excludere.

Or. de

Amendamentul 930
Propunere de directivă
Articolul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 93 articol eliminat

Or. nl

Amendamentul 931
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 93 eliminat
Supravegherea publică
(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil 
cu supravegherea și coordonarea 
activităților de implementare (denumit în 
continuare „organismul de 
supraveghere”). Statele membre 
informează Comisia în legătură cu 
desemnarea acestor organisme.
Toate entitățile 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 este transparent. În 
acest scop, se publică toate documentele 
de orientare și de avizare, precum și un 
raport anual care prezintă implementarea 
și aplicarea normelor prevăzute de 
prezenta directivă.
Raportul anual trebuie să includă 
următoarele:
(a) indicarea ratei de succes a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
în domeniul achizițiilor; în cazul în care 
procentul este mai mic de 50 %, calculat 
din punctul de vedere al valorii 
contractelor câștigate de IMM-uri, 
raportul trebuie să prezinte o analiză a 
cauzelor acestui fapt;
(b) o imagine de ansamblu a 
implementării politicilor sustenabile de 
achiziție, inclusiv a procedurilor în 
domeniu, ținând seama de considerente 
legate de protecția mediului, de 
incluziunea socială, cu referire inclusiv la 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
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dizabilități, sau de încurajarea inovării.
(c) date centralizate privind cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv 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 entitățile contractante și 
în special de către organismele centrale 
de achiziție;
(b) furnizarea de consiliere juridică 
pentru entitățile contractante privind 
interpretarea normelor și principiilor 
privind achizițiile 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 
cuprinzătoare și eficiente de alertare 
pentru a preveni, detecta și raporta în 
mod adecvat cazurile de fraudă, corupție, 
conflict de interese și alte nereguli grave 
în domeniul achizițiilor;
(e) atragerea atenției instituțiilor 
naționale competente, inclusiv a 
autorităților de audit, asupra anumitor 
încălcări depistate și asupra problemelor 
sistemice;
(f) analizarea reclamațiilor din partea 
întreprinderilor și a cetățenilor referitoare 
la aplicarea normelor privind achizițiile 
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publice în situații concrete și transmiterea 
acestor analize către entitățile 
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 procedurilor Uniunii în 
domeniul achizițiilor, în cazul în care 
acestea sunt legate de contracte finanțate 
direct sau indirect de Uniunea 
Europeană.
Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc 
atingere exercitării dreptului de apel în 
temeiul legislației naționale sau în cadrul 
sistemului instituit pe baza 
Directivei 92/13/CEE.
Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor entităților 
contractante, în cazul în care a detectat 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 executarea bugetului acesteia în baza 
articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și a articolului 317 
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din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Organismul de supraveghere 
raportează Comisiei orice încălcare a 
prezentei directive în cadrul procedurilor 
de achiziție 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 introducerii unei 
contestații. 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 entităților 
contractante cu dispozițiile prezentei 
directive și cu principiile generale din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene nu înlocuiesc și nu aduc 
atingere rolului instituțional al Comisiei 
în calitate de gardian al tratatului. În 
cazul în care Comisia decide să transmită 
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un caz individual spre analiză, ea trebuie 
de asemenea să aibă dreptul de a interveni 
în limitele competențelor care îi sunt 
conferite prin tratat.
(6) Autoritățile contractante transmit 
organismului de supraveghere național 
textul integral al tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală cu sau 
mai mare de:
(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziție de bunuri sau de servicii;
(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziție de lucrări.
(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, la 
cerere, 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. Trebuie să îi fie permis 
destinatarului informațiilor să le facă 
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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Amendamentul 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 93 eliminat
Supravegherea publică
(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil 
cu supravegherea și coordonarea 
activităților de implementare (denumit în 
continuare „organismul de 
supraveghere”). Statele membre 
informează Comisia în legătură cu 
desemnarea acestor organisme.
Toate entitățile 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 este transparent. În 
acest scop, se publică toate documentele 
de orientare și de avizare, precum și un 
raport anual care prezintă implementarea 
și aplicarea normelor prevăzute de 
prezenta directivă.
Raportul anual trebuie să includă 
următoarele:
(a) indicarea ratei de succes a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
în domeniul achizițiilor; în cazul în care 
procentul este mai mic de 50 %, calculat 
din punctul de vedere al valorii 
contractelor câștigate de IMM-uri, 
raportul trebuie să prezinte o analiză a 
cauzelor acestui fapt;
(b) o imagine de ansamblu a 
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implementării politicilor sustenabile de 
achiziție, inclusiv a procedurilor în 
domeniu, ținând seama de considerente 
legate de protecția mediului, de 
incluziunea socială, cu referire inclusiv la 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
dizabilități, sau de încurajarea inovării.
(c) date centralizate privind cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv 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 entitățile contractante și 
în special de către organismele centrale 
de achiziție;
(b) furnizarea de consiliere juridică 
pentru entitățile contractante privind 
interpretarea normelor și principiilor 
privind achizițiile 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 
cuprinzătoare și eficiente de alertare 
pentru a preveni, detecta și raporta în 
mod adecvat cazurile de fraudă, corupție, 
conflict de interese și alte nereguli grave 
în domeniul achizițiilor;
(e) atragerea atenției instituțiilor 
naționale competente, inclusiv a 
autorităților de audit, asupra anumitor 
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încălcări 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 entitățile 
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 procedurilor Uniunii în 
domeniul achizițiilor, în cazul în care 
acestea sunt legate de contracte finanțate 
direct sau indirect de Uniunea 
Europeană.
Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc 
atingere exercitării dreptului de apel în 
temeiul legislației naționale sau în cadrul 
sistemului instituit pe baza 
Directivei 92/13/CEE.
Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor entităților 
contractante, în cazul în care a detectat 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 
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Comisie atunci când aceasta 
monitorizează aplicarea dreptului Uniunii 
și executarea bugetului acesteia în baza 
articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și a articolului 317 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Organismul de supraveghere 
raportează Comisiei orice încălcare a 
prezentei directive în cadrul procedurilor 
de achiziție 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 introducerii unei 
contestații. 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 entităților 
contractante cu dispozițiile prezentei 
directive și cu principiile generale din 
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Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene 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, ea trebuie 
de asemenea să aibă dreptul de a interveni 
în limitele competențelor care îi sunt 
conferite prin tratat.
(6) Autoritățile contractante transmit 
organismului de supraveghere național 
textul integral al tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală cu sau 
mai mare de:
(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziție de bunuri sau de servicii;
(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziție de lucrări.
(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, la 
cerere, 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. Trebuie să îi fie permis 
destinatarului informațiilor să le facă 
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

În conformitate cu propunerile alternative privind guvernanța, prezentate în amendamente 
separate. Prezentul amendament elimină complet articolul 93 privind supravegherea publică. 
Mandatarea unui singur organism național de control în fiecare stat membru ar încălca 
principiul subsidiarității și ar fi imposibil de pus în aplicare pentru statele membre cu 
autorități regionale sau structuri federale.

Amendamentul 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 93 eliminat
Supravegherea publică
(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil 
cu supravegherea și coordonarea 
activităților de implementare (denumit în 
continuare „organismul de 
supraveghere”). Statele membre 
informează Comisia în legătură cu 
desemnarea acestor organisme.
Toate entitățile 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 este transparent. În 
acest scop, se publică toate documentele 
de orientare și de avizare, precum și un 
raport anual care prezintă implementarea 
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și aplicarea normelor prevăzute de 
prezenta directivă.
Raportul anual trebuie să includă 
următoarele:
(a) indicarea ratei de succes a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
în domeniul achizițiilor; în cazul în care 
procentul este mai mic de 50 %, calculat 
din punctul de vedere al valorii 
contractelor câștigate de IMM-uri, 
raportul trebuie să prezinte o analiză a 
cauzelor acestui fapt;
(b) o imagine de ansamblu a 
implementării politicilor sustenabile de 
achiziție, inclusiv a procedurilor în 
domeniu, ținând seama de considerente 
legate de protecția mediului, de 
incluziunea socială, cu referire inclusiv la 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
dizabilități, sau de încurajarea inovării.

(c) date centralizate privind cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv 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 entitățile contractante și 
în special de către organismele centrale 
de achiziție;
(b) furnizarea de consiliere juridică 
pentru entitățile contractante privind 
interpretarea normelor și principiilor 
privind achizițiile 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 
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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 
cuprinzătoare și eficiente de alertare 
pentru a preveni, detecta și raporta în 
mod adecvat cazurile de fraudă, corupție, 
conflict de interese și alte nereguli grave 
în domeniul achizițiilor;
(e) atragerea atenției instituțiilor 
naționale competente, inclusiv a 
autorităților de audit, asupra anumitor 
încălcări 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 entitățile 
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 procedurilor Uniunii în 
domeniul achizițiilor, în cazul în care 
acestea sunt legate de contracte finanțate 
direct sau indirect de Uniunea 
Europeană.
Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc 
atingere exercitării dreptului de apel în 
temeiul legislației naționale sau în cadrul 
sistemului instituit pe baza 
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Directivei 92/13/CEE.
Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor entităților 
contractante, în cazul în care a detectat 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 executarea bugetului acesteia în baza 
articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și a articolului 317 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Organismul de supraveghere 
raportează Comisiei orice încălcare a 
prezentei directive în cadrul procedurilor 
de achiziție 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 introducerii unei 
contestații. 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 entităților 
contractante cu dispozițiile prezentei 
directive și cu principiile generale din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene 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, ea trebuie 
de asemenea să aibă dreptul de a interveni 
în limitele competențelor care îi sunt 
conferite prin tratat.
(6) Autoritățile contractante transmit 
organismului de supraveghere național 
textul integral al tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală cu sau 
mai mare de:
(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziție de bunuri sau de servicii;
(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziție de lucrări.
(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, la 
cerere, 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 
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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. Trebuie să îi fie permis 
destinatarului informațiilor să le facă 
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 spori în mod semnificativ povara administrativă pentru statele 
membre. În plus, acesta va influența organizarea internă a administrației în statele membre. 
Deciziile în ceea ce privește activitățile care urmează să fie întreprinse pentru a asigura 
aplicarea corectă a directivei și instituțiile responsabile ar trebui să fie lăsate la latitudinea 
statelor membre.

Amendamentul 934
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 93 articol eliminat

Or. de

Amendamentul 935
Jürgen Creutzmann
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Propunere de directivă
Articolul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 93 eliminat
Supravegherea publică
(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil 
cu supravegherea și coordonarea 
activităților de implementare (denumit în 
continuare „organismul de 
supraveghere”). Statele membre 
informează Comisia în legătură cu 
desemnarea acestor organisme.
Toate entitățile 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 este transparent. În 
acest scop, se publică toate documentele 
de orientare și de avizare, precum și un 
raport anual care prezintă implementarea 
și aplicarea normelor prevăzute de 
prezenta directivă.
Raportul anual trebuie să includă 
următoarele:
(a) indicarea ratei de succes a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
în domeniul achizițiilor; în cazul în care 
procentul este mai mic de 50 %, calculat 
din punctul de vedere al valorii 
contractelor câștigate de IMM-uri, 
raportul trebuie să prezinte o analiză a 
cauzelor acestui fapt;
(b) o imagine de ansamblu a 
implementării politicilor sustenabile de 
achiziție, inclusiv a procedurilor în 
domeniu, ținând seama de considerente 
legate de protecția mediului, de 
incluziunea socială, cu referire inclusiv la 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
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dizabilități, sau de încurajarea inovării.
(c) date centralizate privind cazurile 
raportate de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv 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 entitățile contractante și 
în special de către organismele centrale 
de achiziție;
(b) furnizarea de consiliere juridică 
pentru entitățile contractante privind 
interpretarea normelor și principiilor 
privind achizițiile 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 
cuprinzătoare și eficiente de alertare 
pentru a preveni, detecta și raporta în 
mod adecvat cazurile de fraudă, corupție, 
conflict de interese și alte nereguli grave 
în domeniul achizițiilor;
(e) atragerea atenției instituțiilor 
naționale competente, inclusiv a 
autorităților de audit, asupra anumitor 
încălcări depistate și asupra problemelor 
sistemice;
(f) analizarea reclamațiilor din partea 
întreprinderilor și a cetățenilor referitoare 
la aplicarea normelor privind achizițiile 
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publice în situații concrete și transmiterea 
acestor analize către entitățile 
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 procedurilor Uniunii în 
domeniul achizițiilor, în cazul în care 
acestea sunt legate de contracte finanțate 
direct sau indirect de Uniunea 
Europeană.
Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc 
atingere exercitării dreptului de apel în 
temeiul legislației naționale sau în cadrul 
sistemului instituit pe baza 
Directivei 92/13/CEE.
Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor entităților 
contractante, în cazul în care a detectat 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 executarea bugetului acesteia în baza 
articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și a articolului 317 



AM\909614RO.doc 139/181 PE492.870v02-00

RO

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Organismul de supraveghere 
raportează Comisiei orice încălcare a 
prezentei directive în cadrul procedurilor 
de achiziție 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 introducerii unei 
contestații. 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 entităților 
contractante cu dispozițiile prezentei 
directive și cu principiile generale din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene nu înlocuiesc și nu aduc 
atingere rolului instituțional al Comisiei 
în calitate de gardian al tratatului. În 
cazul în care Comisia decide să transmită 
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un caz individual spre analiză, ea trebuie 
de asemenea să aibă dreptul de a interveni 
în limitele competențelor care îi sunt 
conferite prin tratat.
(6) Autoritățile contractante transmit 
organismului de supraveghere național 
textul integral al tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală cu sau 
mai mare de:
(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziție de bunuri sau de servicii;
(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziție de lucrări.
(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, la 
cerere, 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. Trebuie să îi fie permis 
destinatarului informațiilor să le facă 
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. en

Amendamentul 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 93 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil 
cu 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 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 93 – 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 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 93 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) monitorizarea aplicării normelor 
privind achizițiile publice și a normelor 
privind protecția socială și la locul de 
muncă 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 939
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 93 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) examinarea rapoartelor trimise de 
către entitățile contractante care 
intenționează să utilizeze o procedură de 
negociere fără publicare;

Or. it

Amendamentul 940
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 93 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) gestionarea registrului oficial de 
neconformitate, astfel cum este prevăzut 
la articolul 83a.

Or. en
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Amendamentul 941
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 93 – 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 entităților 
contractante, în cazul în care a detectat o 
încălcare în cursul activității sale de 
monitorizare și de consiliere juridică.

eliminat

Or. it

Amendamentul 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 93 – 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 entităților 
contractante, în cazul în care a detectat 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 
entităților contractante, în cazul în care a 
detectat o încălcare în cursul activității sale 
de monitorizare și de consiliere juridică.

Or. fr

Amendamentul 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 93 – alineatul 4 – paragraful 1
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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 executarea 
bugetului acesteia în baza articolului 17 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și a 
articolului 317 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.
Organismul de supraveghere raportează 
Comisiei orice încălcare a prezentei 
directive în cadrul procedurilor de achiziție 
pentru atribuirea contractelor finanțate, în 
mod direct sau indirect, de Uniune.

(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 executarea 
bugetului acesteia în baza articolului 17 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și a 
articolului 317 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.
Organismul de supraveghere raportează 
Comisiei orice încălcare a prezentei 
directive în cadrul procedurilor de achiziție 
pentru atribuirea contractelor finanțate, în 
mod direct sau indirect, de Uniune.

Or. fr

Amendamentul 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 93 – 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 introducerii unei 
contestații. 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
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Or. fr

Amendamentul 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 93 – 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 
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.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 93 – 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 entităților 
contractante cu dispozițiile prezentei 
directive și cu principiile generale din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene nu înlocuiesc și nu aduc atingere 

(5) Activitățile de anchetă și de asigurare a 
aplicării normelor desfășurate de 
autoritățile competente pentru a asigura 
conformitatea deciziilor entităților 
contractante cu dispozițiile prezentei 
directive și cu principiile generale din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene nu înlocuiesc și nu aduc atingere 
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rolului instituțional al Comisiei în calitate 
de gardian al tratatului. În cazul în care 
Comisia decide să transmită un caz 
individual spre analiză, ea trebuie de 
asemenea să aibă dreptul de a interveni în 
limitele competențelor care îi sunt conferite 
prin tratat.

rolului instituțional al Comisiei în calitate 
de gardian al tratatului. În cazul în care 
Comisia decide să transmită un caz 
individual spre analiză, ea trebuie de 
asemenea să aibă dreptul de a interveni în 
limitele competențelor care îi sunt conferite 
prin tratat.

Or. fr

Amendamentul 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 93 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(h) 1 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziție de bunuri sau de servicii;
(i) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziție de lucrări.

Or. de

Justificare

O cerință de publicare completă ar conduce la dezvăluirea chiar și a celor mai minore detalii 
comerciale ale anumitor contracte, având ca rezultat punerea know-how-ului conținut de 
astfel de contracte sub forma secretelor comerciale la dispoziția părților terțe, în unele cazuri 
încălcând normele privind confidențialitatea. Cu toate acestea, o astfel de cerință nu ar spori 
transparența, întrucât decizia de atribuire a contractelor pune capăt procedurii de achiziții 
publice.

Amendamentul 948
Frank Engel, Philippe Juvin
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Propunere de directivă
Articolul 93 – alineatul 6 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 93 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, la 
cerere, 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 
completează o cerere de acces la un 
contract să demonstreze vreun interes 
direct sau indirect în legătură cu acel 
contract. Trebuie să îi fie permis 
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destinatarului informațiilor să le facă 
publice.

Or. de

Justificare

Drepturile existente de acces la documente în contextul disputelor privind atribuirea 
contractelor și drepturile suplimentare de care beneficiază persoanele fizice în conformitate 
cu legile deja foarte cuprinzătoare privind libertatea de informare sunt mai mult decât 
suficiente.

Amendamentul 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 93 – 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 națională și a UE 
în domeniul protecției datelor, organismul 
de supraveghere acordă, la cerere, 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, la cerere, 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 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 94 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Rapoarte individuale privind procedurile 
de atribuire a contractelor

Rapoarte individuale

Or. en

Amendamentul 952
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitățile contractante păstrează 
informații corespunzătoare referitoare la 
fiecare contract, la fiecare acord-cadru și la 
fiecare dată când s-a instituit un sistem 
dinamic de achiziții. Aceste informații 
trebuie să fie suficiente pentru a le permite, 
la o dată ulterioară, să justifice deciziile 
luate în legătură cu:

(1) Entitățile contractante păstrează 
informații corespunzătoare referitoare la 
fiecare contract deasupra pragului, la 
fiecare acord-cadru sau la fiecare dată când 
s-a instituit un sistem dinamic de achiziții. 
Aceste informații trebuie să fie suficiente 
pentru a le permite, la o dată ulterioară, să 
justifice deciziile luate în legătură cu:

Or. en

Amendamentul 953
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile contractante documentează 
evoluția tuturor procedurilor de achiziție, 
indiferent dacă procedurile sunt efectuate 
prin mijloace electronice sau nu. 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 

Entitățile contractante iau măsurile 
necesare pentru a documenta procedurile 
de achiziție, indiferent dacă procedurile 
sunt efectuate prin mijloace electronice sau 
nu.
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negociere, după caz, precum și etapele de 
selecție și de atribuire a contractului.

Or. en

Amendamentul 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile contractante documentează 
evoluția tuturor procedurilor de achiziție, 
indiferent dacă procedurile sunt efectuate 
prin mijloace electronice sau nu. 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.

Entitățile contractante documentează 
evoluția tuturor procedurilor de achiziție, 
indiferent dacă acestea sunt efectuate prin 
mijloace electronice sau nu. În acest scop, 
ele se asigură că dispun de documente 
suficiente pentru a justifica deciziile luate 
în toate etapele procedurii de achiziție, 
precum documentarea 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

Amendamentul 955
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile contractante documentează 
evoluția tuturor procedurilor de achiziție, 
indiferent dacă procedurile sunt efectuate 
prin mijloace electronice sau nu. În acest 
scop, ele documentează toate etapele 
procedurii de achiziție, inclusiv toate 
comunicările cu operatorii economici și 

Entitățile contractante documentează 
evoluția tuturor procedurilor de achiziție, 
indiferent dacă procedurile sunt efectuate 
prin mijloace electronice sau nu. În acest 
scop, ele documentează toate etapele 
procedurii de achiziție, inclusiv toate 
comunicările cu operatorii economici și 
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deliberările interne, pregătirea procedurilor 
de ofertare, de dialog sau de negociere, 
după caz, precum și etapele de selecție și 
de atribuire a contractului.

deliberările interne, pregătirea procedurilor 
de ofertare, de dialog sau de negociere, 
după caz, precum și etapele de selecție și 
de atribuire a contractului, numele 
ofertantului câștigător și motivele pentru 
alegerea ofertei acestuia și, dacă se 
cunoaște, partea din contract sau din 
acordul-cadru pe care intenționează să o 
subcontracteze, precum și informații cu 
privire la subcontractanți, inclusiv 
numele, adresa și reprezentanții legali ai 
acestora.

Or. de

Amendamentul 956
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile contractante documentează 
evoluția tuturor procedurilor de achiziție, 
indiferent dacă procedurile sunt efectuate 
prin mijloace electronice sau nu. 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.

Entitățile contractante documentează 
evoluția tuturor procedurilor de achiziție, 
indiferent dacă procedurile sunt efectuate 
prin mijloace electronice sau nu. 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

Justificare

Obligația de a documenta „toate deliberările interne” nu este necesară și este 
disproporționată. Dispoziția creează, de asemenea, incertitudine juridică, întrucât termenul 
de „deliberări interne” nu este definit în directivă.
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Amendamentul 957
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile se păstrează timp de minim 
patru ani de la data atribuirii contractului, 
astfel încât entitatea contractantă să aibă 
posibilitatea, în acel termen, să furnizeze 
informațiile necesare Comisiei sau 
organismului național de supraveghere, 
la cerere.

(2) Informațiile se păstrează timp de minim 
patru ani de la data atribuirii contractului, 
astfel încât entitatea contractantă să aibă 
posibilitatea, în acel termen, să furnizeze 
informațiile necesare Comisiei, în cazul în 
care aceasta solicită acest lucru.

Or. en

Amendamentul 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile se păstrează timp de minim 
patru ani de la data atribuirii contractului, 
astfel încât entitatea contractantă să aibă 
posibilitatea, în acel termen, să furnizeze 
informațiile necesare Comisiei sau 
organismului național de supraveghere, la 
cerere.

(2) Informațiile se păstrează timp de minim 
patru ani de la data atribuirii contractului, 
astfel încât entitatea contractantă să aibă 
posibilitatea, în acel termen, să furnizeze 
informațiile necesare Comisiei sau 
autoritățile sau structurile naționale 
menționate la articolul 92, la cerere.

Or. en

Amendamentul 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 95
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 95 eliminat

Or. en

Justificare

Colectarea datelor statistice prin intermediul rapoartelor elaborate de statele membre nu este 
fiabilă și generează birocrație și costuri. Obiectivul articolului 95 este de a verifica datele 
colectate prin intermediul bazei de date TED, în temeiul articolului 64 din propunere. Cu 
toate acestea, atât datele TED, cât și datele naționale raportate sunt adesea incomplete. În 
loc să fie verificat, pilonul TED de colectare a datelor statistice ar trebui să fie consolidat în 
continuare, iar pilonul național de raportare ar trebui să fie abandonat complet.

Amendamentul 960
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 95 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele instituite sau desemnate 
în conformitate cu articolul 93 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 se asigură că Comisia 
primește anual un raport statistic și de 
implementare pentru fiecare an, nu mai 
târziu de data de 31 octombrie a anului 
următor anului de raportare.

Or. en

Amendamentul 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 95 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele instituite sau desemnate 
în conformitate cu articolul 93 înaintează 

(1) Statele membre înaintează Comisiei un 
raport statistic pentru fiecare an, pe baza 
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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.

unui formular standard, nu mai târziu de 
data de 31 octombrie a anului următor 
anului de raportare.

Or. en

Amendamentul 962
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 95 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul menționat la alineatul (1) 
trebuie să conțină cel puțin valoarea 
totală, defalcată pe categoriile de 
activitate menționate la articolele 5-11, a 
contractelor atribuite care sunt inferioare 
pragurilor stabilite la articolul 12, dar 
care ar fi reglementate de prezenta 
directivă în cazul în care valoarea lor ar 
depăși pragul.

eliminat

Or. en

Amendamentul 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 95 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul menționat la alineatul (1) 
trebuie să conțină cel puțin valoarea 
totală, defalcată pe categoriile de 
activitate menționate la articolele 5-11, a 
contractelor atribuite care sunt inferioare 
pragurilor stabilite la articolul 12, dar care 
ar fi reglementate de prezenta directivă în 
cazul în care valoarea lor ar depăși pragul.

(2) Raportul menționat la alineatul (1) 
trebuie să conțină, pentru contractele
atribuite care sunt inferioare pragurilor 
stabilite la articolul 12 din prezenta 
directivă, dar care ar fi reglementate de 
prezenta directivă în cazul în care valoarea 
lor ar depăși pragul, o estimare a valorii 
totale agregate a achizițiilor publice pe 
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parcursul anului în cauză. Această 
estimare poate, în special, să se bazeze pe 
datele disponibile în temeiul cerințelor 
naționale de publicare.

Or. en

Amendamentul 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 95 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că acest 
raport conține cel puțin numărul și 
valoarea contractelor atribuite, defalcate pe 
categoriile de activitate menționate la 
articolele 5-11 și orice alte informații 
necesare pentru verificarea aplicării corecte 
a acordului. Acestea includ numărul și 
valoarea contractelor atribuite în urma unei 
proceduri negociate fără invitație la o 
procedură concurențială de ofertare, 
defalcate în funcție de circumstanțele 
menționate la articolul 44 și pe categoriile 
de activitate menționate la articolele 5-11. 
De asemenea, raportul precizează statul 
membru sau țara terță a ofertantului 
câștigător.

(3) Statele membre se asigură, pentru toate 
contractele deasupra pragurilor din 
prezenta directivă, că acest raport conține 
numărul și valoarea estimate ale
contractelor atribuite pe parcursul anului 
în cauză, defalcate pe categoriile de 
activitate menționate la articolele 5-11 și 
orice alte informații necesare pentru 
verificarea aplicării corecte a Acordului
OMC privind achizițiile publice. Acestea 
includ numărul și valoarea estimate ale 
contractelor atribuite în urma unei 
proceduri negociate fără invitație la o 
procedură concurențială de ofertare.

Or. en

Amendamentul 965
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 95 – alineatul 3 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în vederea simplificării administrative, 
datele statistice pot fi colectate prin 
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eșantionare, cu condiția ca 
reprezentativitatea lor să nu fie 
compromisă;

Or. en

Amendamentul 966
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 95 – alineatul 3 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este respectat caracterul confidențial 
al informațiilor transmise.

Or. en

Amendamentul 967
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 95 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia stabilește formatul standard 
pentru elaborarea raportului anual 
statistic și de implementare menționat la 
alineatul (1). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 100.

eliminat

Or. en

Amendamentul 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 95 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia stabilește formatul standard 
pentru elaborarea raportului anual statistic 
și de implementare menționat la alineatul 
(1). Actele de punere în aplicare respective 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 100.

(5) Comisia stabilește formularul standard 
al raportului anual statistic menționat la 
alineatul (1). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 100.

Or. en

Amendamentul 969
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 95 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Actele menționate la alineatul (5) 
asigură că:

eliminat

(a) în vederea simplificării administrative, 
datele statistice pot fi colectate prin 
eșantionare, cu condiția ca 
reprezentativitatea lor să nu fie 
compromisă;
(b) este respectat caracterul confidențial 
al informațiilor transmise.

Or. en

Amendamentul 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 96

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 96 eliminat

Or. en
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Justificare

Ca parte a propunerilor alternative în raport cu guvernanța (asistență acordată entităților 
contractante și întreprinderilor), acest amendament elimină articolul 97. Propunerile 
Comisiei ar trebui să fie sprijinite de un caz clar care demonstrează eficiența din punctul de 
vedere al costurilor, iar aceste propuneri detaliate ar încălca, de asemenea, principiul 
subsidiarității și al proporționalității. Cu toate acestea, există o necesitate clară ca statele 
membre să își asume principiile IMM/„A gândi mai întâi la scară mică” în domeniul 
achizițiilor publice, astfel cum a fost propus într-un considerent.

Amendamentul 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 96

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 96 eliminat

Or. en

Justificare

Regulamentul propus va spori în mod semnificativ povara administrativă pentru statele 
membre. În plus, acesta va influența organizarea internă a administrației în statele membre. 
Deciziile în ceea ce privește activitățile care urmează să fie întreprinse pentru a asigura 
aplicarea corectă a directivei și instituțiile responsabile ar trebui să fie lăsate la latitudinea 
statelor membre.

Amendamentul 972
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 96 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură structuri de 
asistență tehnică pentru a oferi entităților 
contractante consiliere, îndrumare și 
asistență juridică și economică pentru 
pregătirea și derularea procedurilor de 
achiziție. Statele membre se asigură, de 
asemenea, că fiecare entitate contractantă 

(1) Statele membre asigură structuri de 
asistență tehnică pentru a oferi entităților 
contractante informații, îndrumare și 
asistență juridică și economică pentru 
pregătirea și derularea procedurilor de 
achiziție. Statele membre se asigură, de 
asemenea, că fiecare entitate contractantă 
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poate obține consiliere și asistență 
competentă pe probleme individuale.

poate obține informații și asistență 
competentă pe probleme individuale.

Or. en

Justificare

Clarificare, formularea ar putea fi interpretată drept consiliere juridică, însă nu le revine 
statelor membre să ofere consiliere juridică cu privire la reglementările europene.

Amendamentul 973
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 96 – 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

Aceste articole generează o povară administrativă inutilă. Le revine statelor membre 
responsabilitatea de a-și organiza administrația internă. Statele membre pot decide să creeze 
un organism de supraveghere (articolul 84) fără o reglementare europeană. Articolul 84 este 
contrar principiului subsidiarității.

Amendamentul 974
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 97 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre își furnizează reciproc 
asistență și adoptă măsuri de cooperare 
eficace între ele pentru a asigura schimbul 

(1) Statele membre își furnizează reciproc 
asistență și adoptă măsuri de cooperare 
eficace între ele pentru a asigura schimbul 



PE492.870v02-00 160/181 AM\909614RO.doc

RO

de informații cu privire la aspectele 
menționate la articolele 56, 75 și 79. Ele 
asigură confidențialitatea informațiilor pe 
care le schimbă.

de informații cu privire la aspectele 
menționate la articolele 56, 75, 79 și 83a. 
Ele asigură confidențialitatea informațiilor 
pe care le schimbă.

Or. en

Amendamentul 975
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 97 – 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

Aceste articole generează o povară administrativă inutilă. Le revine statelor membre 
responsabilitatea de a-și organiza administrația internă. Statele membre pot decide să creeze 
un organism de supraveghere (articolul 84) fără o reglementare europeană. Articolul 84 este 
contrar principiului subsidiarității.

Amendamentul 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 97 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În aplicarea prezentului articol, statele eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 97 – 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 statelor membre de a crea organisme suplimentare nu este o măsură 
proporțională. Mai mult, diverse competențe atribuite unui astfel de organism, precum 
supraveghere, coordonarea și raportarea pot crea un conflict de interese.

Amendamentul 978
Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Articolul 97 – alineatul 3
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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.

(3) În sensul prezentului articol, statele 
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

Amendamentul 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Articolul 97 – 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 Consiliului 
[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 statelor membre de a crea organisme suplimentare nu este o măsură 
proporțională. Mai mult, diverse competențe atribuite unui astfel de organism, precum 
supraveghere, coordonarea și raportarea pot crea un conflict de interese.
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Amendamentul 980
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 98 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 și 
95 este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată, începând 
de la [data intrării în vigoare a prezentei 
directive].

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 4, 35, 33, 38, 25, 65 și 70 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată, începând de la [data 
intrării în vigoare a prezentei directive].

Or. en

Amendamentul 981
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 98 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 și 
95 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 valabilității actelor 
delegate aflate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 4, 35, 33, 38, 25, 65 și 70 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 valabilității actelor 
delegate aflate deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 982
Malcolm Harbour
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Propunere de directivă
Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
consultativ pentru achizițiile publice 
înființat prin Decizia 71/306/CEE a 
Consiliului. 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 
Consiliului și de comitetul instituit prin 
articolul 7 din Regulamentul privind 
barierele comerciale1. Acestea sunt 
comitete în sensul articolului 3 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
__________________
1 JO L 349, 31.12.1994, p. 71.

Or. en

Amendamentul 983
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 100 – 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 984
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 100 – alineatul 2 a (nou)
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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 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) procedurile de atribuire a capacității 
infrastructurii feroviare, a licențelor 
feroviare sau a certificatelor de siguranță 
în temeiul Directivelor 95/18/CE, 
2001/14/CE și 2004/49/CE.

Or. en

Justificare

Adăugarea acestui paragraf va asigura certitudinea juridică și va consolida articolul 4 
alineatul (2).

Amendamentul 986
Lara Comi

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) procedurile de atribuire a capacității 
infrastructurii feroviare, a licențelor 
feroviare sau a certificatelor de siguranță 
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în temeiul Directivelor 95/18/CE, 
2011/14/CE și 2004/49/CE.

Or. it

Amendamentul 987
Frank Engel.

Propunere de directivă
Anexa 3 – litera D – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transportul feroviar de marfă Transportul feroviar

Or. en

Amendamentul 988
Lara Comi

Propunere de directivă
Anexa 3 – litera D – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transportul feroviar de marfă Transportul feroviar

Or. it

Amendamentul 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Anexa 3 – litera D – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transportul feroviar de marfă Transportul feroviar

Or. en
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Amendamentul 990
Frank Engel.

Propunere de directivă
Anexa 3 – litera D – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transportul feroviar de călători eliminat
Nu este cazul.

Or. en

Amendamentul 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de directivă
Anexa 3 – litera D – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transportul feroviar de călători eliminat
Nu este cazul.

Or. en

Amendamentul 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa 8 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul contractelor de achiziție 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 climatică și de mediu, 
proiectarea pentru toate tipurile de utilizări 
(inclusiv accesul pentru persoanele cu 

(a) în cazul contractelor de achiziție 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 climatică și de mediu, 
proiectarea pentru toate tipurile de utilizări 
(inclusiv accesul pentru persoanele cu 
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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;

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

Amendamentul 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propunere de directivă
Anexa 8 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul contractelor de achiziție de 
lucrări, totalitatea cerințelor tehnice 
conținute în special în documentele 
achiziției, ce definesc caracteristicile pe 
care trebuie să le aibă un material, un 
produs sau o livrare de bunuri, care permit 
caracterizarea materialului, produsului sau 
livrării de bunuri astfel încât să corespundă 
utilizării preconizate de entitatea 
contractantă; aceste caracteristici includ 
nivelurile de performanță climatică și de 
mediu, 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 

(b) în cazul contractelor de achiziție de 
lucrări, totalitatea cerințelor tehnice 
conținute în special în documentele 
achiziției, ce definesc caracteristicile pe 
care trebuie să le aibă un material, un 
produs sau o livrare de bunuri, care permit 
caracterizarea materialului, produsului sau 
livrării de bunuri astfel încât să corespundă 
utilizării preconizate de entitatea 
contractantă; aceste caracteristici includ 
nivelurile de performanță climatică și de 
mediu, 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 
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al lucrărilor; caracteristicile includ, de 
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;

al lucrărilor; caracteristicile includ, de 
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 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Anexa 14 – liniuța 8 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Convenția nr. 155 privind securitatea și 
sănătatea la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Anexa 14 – liniuța 8 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Anexa 14 – liniuța 8 c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Convenția nr. 131 privind stabilirea 
salariului minim;

Or. en

Amendamentul 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propunere de directivă
Anexa 14 – liniuța 8 d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Convenția nr. 102 privind normele 
minime de securitate socială;

Or. en

Amendamentul 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Anexa 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa XVII anexă eliminată

Or. fr

Amendamentul 999
Robert Rochefort



AM\909614RO.doc 171/181 PE492.870v02-00

RO

Propunere de directivă
Anexa 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa XVII anexă eliminată

Or. fr

Amendamentul 1000
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Anexa 17 

Textul propus de Comisie

Cod CPV Descriere

79611000-0;

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
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Cod CPV Descriere

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8; 

de la 85000000-9 la 85323000-9

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

98133100-5 și 98200000-5

Servicii de sănătate, servicii de asistență 

socială și servicii conexe

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 pe apă

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 anexe și auxiliare transportului

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

Servicii de recrutare și plasare a forței de 
muncă

de la 74600000-5 la 74620000-1 Servicii de investigație și protecție, altele 
decât serviciile de transport cu vehicule 
blindate
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de la 74875000-3 la 74875200-5, și de la 
92000000-1 la 92622000-7 (cu excepția 
92230000-2)

Servicii recreative, culturale și sportive

Or. en

Amendamentul 1001
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Anexa 17 – tabel – rândul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Servicii juridice

Or. en

Justificare

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services.The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Amendamentul 1002
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa 17 – tabel – rândurile 7 a-7 l (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

79112000-2 Servicii de reprezentare
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juridică
79100000-5 Servicii juridice
79110000-8 Servicii de consiliere și 
reprezentare juridică
79111000-5 Servicii de consiliere juridică
79112100-3 Servicii de reprezentare a 
părților interesate
79120000-1 Servicii de consultanță în 
probleme de brevete și drepturi de autor
79121000-8 Servicii de consultanță în 
probleme de drepturi de autor
79121100-9 Servicii de consultanță în 
probleme de drepturi de autor pentru 
programe informatice
79130000-4 Servicii de documentare 
juridică și certificare
79131000-1 Servicii de documentare
79132000-8 Servicii de certificare
79140000-7 Servicii de consiliere și de 
informare juridică

Or. en

Justificare

Un tratament specific al serviciilor se justifică numai atât timp cât se aplică tuturor 
serviciilor de același tip.

Amendamentul 1003
Robert Rochefort

Propunere de directivă
Anexa 17 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul
Anexa XVII a

Anexa XVII a – partea A
Serviciile menționate la articolul 1
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1 Servicii de întreținere și 
reparații

6112, 6122, 633, 
886

de la 50100000-6 la 50884000-5 (cu 
excepția 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 pe 
uscat (1), inclusiv 
serviciile de transport cu 
mașini blindate, și 
servicii de curierat, cu 
excepția transportului de 
corespondență

712 (cu excepția 
71235), 7512, 
87304
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: călători și 
mărfuri, 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 Transportul de 
corespondență pe uscat 
(2) și prin aer

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 investiții

ex 81, 812, 814 de la 66100000-1 la 66720000-3

7 Servicii informatice și 
conexe

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

8 Servicii de cercetare și 
dezvoltare (4)

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

9 Servicii de contabilitate, 
audit și ținere a 
evidențelor 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
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12 Servicii de arhitectură;
servicii de inginerie 
specializată și servicii de 
inginerie integrată;
servicii de proiectare 
urbanistică și 
peisagistică; servicii 
conexe de consultanță 
științifică și tehnică;
testări 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 a 
imobilelor și servicii de 
gestionare a proprietății

874, de la 82201 
la 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 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) Cu excepția serviciilor de transport feroviar acoperite de categoria 18.
(2) Cu excepția serviciilor de transport feroviar acoperite de categoria 18.
(3) Cu excepția contractelor pentru servicii financiare referitoare la emisiunea, vânzarea, 

achiziționarea sau transferul de titluri de valoare sau alte instrumente financiare și 
serviciile bancare centrale. De asemenea, sunt excluse serviciile pentru achiziția sau 
închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente sau alte 
bunuri imobile sau care privesc drepturile asupra acestor bunuri; cu toate acestea, 
serviciile financiare furnizate în același timp, înainte sau după contractul de achiziție 
sau închiriere, în orice formă, intră sub incidența prezentei directive.

(4) Cu excepția serviciilor de cercetare și de dezvoltare, altele decât cele în care sunt 
exclusiv în beneficiul entității contractante, pentru uz propriu, în exercitarea propriei 
activități, cu condiția ca serviciul furnizat să fie pe deplin remunerat de autoritatea 
contractantă.

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

Anexa XVII a – partea B
Serviciile menționate la articolul 12 litera (c) și articolul 84

Categorii Obiectul Nr. de referință 
CPC

Numere de referință CPV

17 Servicii hoteliere și de 
restaurație

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

18 Servicii de transport pe 
calea ferată

711 de la 60200000-0 la 60220000-6
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19 Servicii de transport pe 
apă

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

20 Servicii anexe și 
auxiliare transportului

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 98361000-1

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

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 
protecție, 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 sociale

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

26 Servicii recreative, 
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
(1) Cu excepția contractelor de muncă.

Or. fr

Amendamentul 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Anexa XVII a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul
Anexa XVII a

Anexa XVIIa - partea A

Serviciile menționate la articolul 14 a
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Nr. 
categorie

Obiectul Nr. de 
referință 
CPC (1)

Numere de referință 
CPV

1 Servicii de întreținere și 
reparații

6112, 
6122, 633,
886

de la 50100000-6 la 
50884000-5 (cu 
excepția 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 pe 
uscat (2), inclusiv 
servicii de transport cu 
mașini blindate, și 
servicii de curierat,
cu excepția 
transportului de 
corespondență

712 (cu 
excepția 
71235), 
7512, 
87304
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 de pasageri și 
mărfuri, 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, și de la 
60440000-4 la 
60445000-9

4 Transportul terestru (3) 
și aerian
de corespondență

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 asigurări
(b) Servicii bancare și
de investiții (4)

ex 81, 812, 
814

de la 66100000-1 la 
66720000-3

7 Servicii informatice și 
conexe 84

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

8 Servicii de cercetare și
dezvoltare (5) 85

de la 73000000-2 la 
73436000-7 (cu 
excepția 73200000-4, 
73210000-7, 73220000-
0

9 Servicii de contabilitate, 
audit și
servicii de ținere a 
evidențelor 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 
specializată și servicii 
de inginerie integrată; 
servicii de proiectare 
urbanistică și 
peisagistică; servicii 
conexe de consultanță 
științifică și tehnică; 
testări 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 a 
imobilelor și
servicii de gestionare a 
proprietății

874, de la 
82201 la
82206

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

15 Servicii de publicare și 
tipărire contra unei 

88442 de la 79800000-2 la 
79824000-6 și de la 
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taxe sau pe baza unui 
contract

79970000-6 la 
79980000-7

16 Servicii de eliminare a 
deșeurilor 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) Cu excepția contractelor 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.

Anexa XVII a - partea B

Serviciile menționate la articolul 14 a
Nr. 

categorie
Obiectul Nr. de 

referință 
CPC (1)

Numere de referință 
CPV

17 Servicii hoteliere și de 
restaurație

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 pe 
apă

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

20 Servicii anexe și 
auxiliare 
de transport

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 
98361000-1

21 Servicii juridice 861 de la 79100000-5 la 
79140000-7

22 Servicii de recrutare și 
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)
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23 Servicii de investigație 
și protecție, 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 sociale

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

26 Servicii recreative, 
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 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


