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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind achizițiile publice
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0896),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și 
articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0006/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Comunelor din Regatul Unit 
al Marii Britanii și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act 
legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din xx xx 20121,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din xx xx 20122,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 
avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei 
pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru 
dezvoltare regională și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile incluziunii, 
asigurând în același timp o utilizare cât mai 
eficientă a fondurilor publice. În acest scop, 
normele actuale în materie de achiziții 
publice adoptate prin Directiva 2004/17/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 de coordonare a 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale și 
Directiva 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 2004 
privind coordonarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții publice 
de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie 
revizuite și modernizate pentru a crește 
eficiența cheltuielilor publice, a facilita
participarea întreprinderilor mici și mijlocii 
la achizițiile publice și a permite 
achizitorilor să utilizeze mai eficient 
achizițiile publice în sprijinul unor 
obiective societale comune. Totodată, 
anumite noțiuni și concepte de bază trebuie 
clarificate pentru îmbunătățirea certitudinii 
juridice și încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenței constante a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene în acest domeniu.

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie 
în Strategia Europa 2020, reprezentând 
unul dintre instrumentele de piață care 
trebuie utilizate pentru realizarea unei 
creșteri inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziții publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și prin Directiva 
2004/18/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice de 
lucrări, de bunuri și de servicii trebuie 
revizuite și modernizate pentru a permite 
achizitorilor publici să utilizeze mai 
eficient achizițiile publice în sprijinul 
dezvoltării durabile și al altor obiective 
sociale comune, pentru a crește astfel 
eficiența cheltuielilor publice, asigurând 
cele mai bune rezultate din perspectiva 
raportului dintre costuri și beneficii și 
facilitând participarea întreprinderilor
mici și mijlocii la achizițiile publice. 
Totodată, normele Uniunii privind 
achizițiile publice trebuie simplificate, în 
special în ceea ce privește metoda 
stabilită pentru realizarea obiectivelor de 
durabilitate care ar trebui incluse în 
politica piețelor publice, iar noțiunile și
conceptele de bază trebuie clarificate 
pentru îmbunătățirea certitudinii juridice 
și încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenței constante a Curții de 
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Justiție a Uniunii Europene în acest 
domeniu.

Or. fr

Justificare

În asociere cu articolele 40, 54, 55, 56, 66, 67 și 69. Rolul achizițiilor publice trebuie 
subliniat pentru realizarea obiectivelor Strategiei 2020, inclusiv a obiectivelor sociale și de 
dezvoltare durabilă. Simplificarea directivei trebuie să ia în considerare modalitățile de 
includere a obiectivelor sociale și a celor privind durabilitatea în politica achizițiilor publice.

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 11 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în definirea și aplicarea 
politicilor și activităților Uniunii trebuie 
integrate cerințe de protecție a mediului, în 
special pentru a promova dezvoltarea 
durabilă. Prezenta directivă clarifică modul 
în care autoritățile contractante pot 
contribui la protecția mediului și la 
promovarea unei dezvoltări durabile, 
garantându-le totodată posibilitatea de a 
obține cel mai bun raport calitate/preț 
pentru contractele lor.

(5) În conformitate cu articolele 9,10 și 11
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în definirea și aplicarea 
politicilor și activităților Uniunii trebuie 
integrate cerințe de protecție a mediului și 
conceptul procesului de producție 
durabilă din punct de vedere social, în 
special pentru a promova dezvoltarea 
durabilă și pentru a garanta, în cadrul 
întregului lanț de aprovizionare, 
respectarea sănătății și a securității 
publice, precum și normele sociale și 
legislația națională și a Uniunii în 
materie de muncă. Prezenta directivă 
clarifică modul în care autoritățile 
contractante ar trebui să contribuie la 
protecția mediului și la promovarea unei 
dezvoltări durabile și modul în care 
acestea pot utiliza puterea de apreciere 
care le-a fost atribuită pentru a alege 
specificații tehnice și criterii de atribuire 
care vizează desfășurarea unor achiziții 
publice durabile din punct de vedere 
social, garantându-le totodată legătura cu 
obiectul contractului, precum și 
posibilitatea de a obține cel mai bun raport 
calitate/preț pentru contractele lor.
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Or. fr

Justificare

Considerent modificat în conformitate cu amendamentul la articolul 2 alineatul (23).

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Specificațiile tehnice, criteriile de 
atribuire și condițiile de executare a 
contractelor joacă roluri distincte în 
procesul de atribuire a contractelor 
publice, însă substanța acestor specificații 
și criterii este similară. Prin intermediul 
specificațiilor tehnice, autoritățile 
contractante definesc caracteristicile 
necesare pentru participarea la achiziții 
publice. Capacitatea de a îndeplini 
specificațiile tehnice reprezintă o condiție 
necesară pentru a fi considerat candidat 
la atribuirea unui contract și, astfel, doar 
bunurile, lucrările și serviciile care 
îndeplinesc aceste specificații ar trebui să 
fie luate în considerare. În plus, criteriile 
de atribuire permit autorităților 
contractante să compare avantajele 
diferitelor combinații de criterii. Fiecare 
ofertă ar trebui să fie evaluată în raport 
cu fiecare criteriu, însă capacitatea de a 
satisface toate criteriile de atribuire nu 
este o condiție necesară pentru a fi 
considerat candidat la atribuirea unui 
contract. În cele din urmă, condițiile de 
executare a contractului ar trebui să fie 
incluse în contract pentru a indica
modalitatea de executare a contractului.

Or. fr

Justificare

Considerent modificat în conformitate cu  amendamentele la articolele 40, 66 și 70.
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Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comportamentele ilicite ale 
participanților la o procedură de achiziție, 
cum sunt încercările de a influența în mod 
nepermis procesul de luare a deciziilor sau 
de a încheia acorduri cu alți candidați 
pentru a manipula rezultatul procedurii, pot 
duce la încălcări ale principiilor de bază 
din legislația Uniunii și la denaturarea 
gravă a concurenței. Operatorii economici 
trebuie, prin urmare, să aibă obligația de a 
prezenta o declarație pe propria răspundere 
că nu se angajează în asemenea activități 
ilicite și să fie excluși în cazul în care 
această declarație se dovedește a fi falsă.

(7) Comportamentele ilicite ale 
participanților la o procedură de achiziție, 
cum sunt încercările de a influența în mod 
nepermis procesul de luare a deciziilor sau 
de a încheia acorduri cu alți candidați 
pentru a manipula rezultatul procedurii, 
precum și toate comportamentele care 
încalcă normele în materie de drept al 
muncii, mediu și sănătate publică, pot 
duce la denaturarea gravă a concurenței 
și la încălcări ale principiilor de bază din 
legislația Uniunii. Operatorii economici 
trebuie, prin urmare, să aibă obligația de a 
prezenta o declarație pe propria răspundere 
că nu se angajează în asemenea activități 
ilicite și să fie excluși în cazul în care 
această declarație se dovedește a fi falsă.

Or. fr

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului 
din 22 decembrie 1994 privind încheierea, 
în numele Comunității Europene, referitor 
la domeniile de competența sa, a 
acordurilor obținute în cadrul negocierilor 
comerciale multilaterale din Runda 
Uruguay (1986-1994) a fost aprobat 
Acordul privind achizițiile publice al 
Organizației Mondiale a Comerțului, 
denumit în continuare „acordul”. 
Obiectivul acordului este de a institui un
cadru multilateral de drepturi și obligații 
echilibrate referitoare la contractele de 
achiziții publice în scopul de a realiza 

(8) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului 
din 22 decembrie 1994 privind încheierea, 
în numele Comunității Europene, referitor 
la domeniile de competența sa, a 
acordurilor obținute în cadrul negocierilor 
comerciale multilaterale din Runda 
Uruguay (1986-1994) a fost aprobat 
Acordul privind achizițiile publice al 
Organizației Mondiale a Comerțului, 
denumit în continuare „acordul”. În acest 
cadru multilateral de drepturi și obligații 
echilibrate referitoare la contractele de 
achiziții publice, statele membre ar trebui 
să depună eforturi pentru a spori nivelul 
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liberalizarea și expansiunea comerțului 
mondial. Pentru contractele reglementate 
de acord, precum și de alte acorduri 
internaționale pertinente obligatorii pentru 
Uniune, autoritățile contractante își 
îndeplinesc obligațiile care le revin în 
temeiul acestor acorduri prin aplicarea 
prezentei directive operatorilor economici 
din țările terțe care sunt semnatare ale 
acordurilor.

de egalitate dintre întreprinderile Uniunii 
și întreprinderile din țările terțe în cadrul 
pieței interne în scopul de a facilita 
integrarea întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri) și de a stimula ocuparea forței 
de muncă și inovarea pe teritoriul 
Uniunii. Pentru contractele reglementate 
de acord, precum și de alte acorduri 
internaționale pertinente obligatorii pentru 
Uniune, autoritățile contractante își 
îndeplinesc obligațiile care le revin în 
temeiul acestor acorduri prin aplicarea 
prezentei directive operatorilor economici 
din țările terțe care sunt semnatare ale 
acordurilor.

Or. fr

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În plus, Uniunea are nevoie de un 
instrument eficace, pe de o parte, pentru a 
încuraja respectarea pricipiilor de 
reciprocitate cu privire la țările terțe care 
nu oferă acces similiar operatorilor 
economici europeni, în special prin 
evaluarea reciprocității solide efectuată de 
Comisie și, pe de altă parte, pentru a 
asigura concurența loială și condiții de 
concurență echitabilă la nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Există un nivel considerabil de (14) Există un nivel considerabil de 
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incertitudine juridică cu privire la măsura 
în care cooperarea între autoritățile publice 
trebuie să facă obiectul normelor privind 
achizițiile publice. Jurisprudența relevantă 
a Curții de Justiție a Uniunii Europene face 
obiectul unor interpretări divergente între 
statele membre și chiar între autoritățile 
contractante. Prin urmare, este necesar să 
se clarifice cazurile în care contractele 
încheiate între autorități contractante nu 
sunt supuse aplicării normelor privind 
achizițiile publice. Această clarificare 
trebuie să fie ghidată de principiile stabilite 
în jurisprudența relevantă a Curții de 
Justiție. Simplul fapt că părțile la un 
acord sunt autorități contractante nu 
exclude în sine aplicarea normelor 
privind achizițiile publice. Aplicarea 
acestor norme nu trebuie însă să interfereze 
cu libertatea autorităților publice de a 
decide cu privire la organizarea modului în 
care își îndeplinesc misiunea de serviciu 
public. Contractele atribuite unor entități 
controlate sau cooperarea pentru realizarea 
în comun a misiunilor de serviciu public 
ale autorităților contractante participante
trebuie scutite așadar de la aplicarea 
normelor dacă sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute în prezenta directivă. Prezenta 
directivă trebuie să aibă obiectivul de a 
garanta că situațiile de cooperare public-
public scutite nu cauzează o denaturare a 
concurenței în raport cu operatorii 
economici privați. În mod similar, nici 
participarea unei autorități contractante în 
calitate de ofertant la o procedură de 
atribuire a unui contract de achiziție 
publică nu trebuie să producă o denaturare 
a concurenței.

incertitudine juridică cu privire la măsura 
în care cooperarea între autoritățile publice 
trebuie să facă obiectul normelor privind 
achizițiile publice. Jurisprudența relevantă 
a Curții de Justiție a Uniunii Europene face 
obiectul unor interpretări divergente între 
statele membre și chiar între autoritățile 
contractante. Prin urmare, este necesar să 
se clarifice cazurile în care contractele 
încheiate între autorități contractante nu 
sunt supuse aplicării normelor privind 
achizițiile publice. Această clarificare 
trebuie să fie ghidată de principiile stabilite 
în jurisprudența relevantă a Curții de 
Justiție. Aplicarea acestor norme nu trebuie 
însă să interfereze cu libertatea autorităților 
publice de a decide cu privire la 
organizarea modului în care își îndeplinesc 
misiunea de serviciu public. Contractele 
atribuite unor entități controlate sau 
cooperarea pentru realizarea în comun a 
misiunilor de serviciu public ale 
autorităților contractante participante 
trebuie scutite așadar de la aplicarea 
normelor dacă sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute în prezenta directivă. Aceste 
condiții ar trebui să țină seama în special 
de noțiunea de întreprindere socială, 
astfel cum a fost definită în comunicarea 
Comisiei din 25 octombrie 2011 intitulată 
„Inițiativă privind antreprenoriatul 
social”. Prezenta directivă trebuie să aibă 
obiectivul de a garanta că situațiile de 
cooperare public-public scutite nu 
cauzează o denaturare a concurenței în 
raport cu operatorii economici privați. În 
mod similar, nici participarea unei 
autorități contractante în calitate de ofertant 
la o procedură de atribuire a unui contract 
de achiziție publică nu trebuie să producă 
o denaturare a concurenței.

Or. fr

Justificare

Anexa XIV, articolele 56,57, 60 și 62.
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Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Există o necesitate generalizată de 
sporire a flexibilității și, mai concret, de 
extindere a accesului la o procedură de 
achiziție care să prevadă negocieri, așa 
cum se precizează în mod explicit în acord, 
care permite negocierea pentru toate 
procedurile. Cu excepția cazului în care 
legislația statului membru în cauză 
conține prevederi contrare, autoritățile 
contractante trebuie să poată utiliza o 
procedură competitivă cu negociere, așa 
cum este prevăzută în prezenta directivă, în 
diverse situații în care procedurile deschise 
sau restrânse fără negociere nu pot duce la 
rezultate satisfăcătoare. Această procedură 
trebuie să fie însoțită de măsuri de protecție 
adecvate care să asigure respectarea 
principiilor egalității de tratament și 
transparenței. În acest fel, autoritățile 
contractante vor dispune de o marjă mai 
mare de manevră pentru achiziționarea de 
lucrări, produse și servicii adaptate perfect 
la nevoile lor specifice. În același timp, 
acest lucru ar trebui să contribuie și la 
sporirea activităților comerciale 
transfrontaliere, dat fiind că, potrivit 
evaluării, contractele atribuite prin 
procedura negociată cu publicare prealabilă 
sunt câștigate într-un număr foarte mare de 
cazuri de oferte transfrontaliere.

(15) Există o necesitate generalizată de 
sporire a flexibilității și, mai concret, de 
extindere a accesului la o procedură de 
achiziție care să prevadă negocieri, așa 
cum se precizează în mod explicit în acord, 
care permite negocierea pentru toate 
procedurile. Autoritățile contractante 
trebuie să poată utiliza o procedură 
competitivă cu negociere, așa cum este 
prevăzută în prezenta directivă, în diverse 
situații în care procedurile deschise sau 
restrânse fără negociere nu pot duce la 
rezultate satisfăcătoare. Această procedură 
trebuie să fie însoțită de măsuri de protecție 
adecvate care să asigure respectarea 
principiilor egalității de tratament și 
transparenței. În acest fel, autoritățile 
contractante vor dispune de o marjă mai 
mare de manevră pentru achiziționarea de 
lucrări, produse și servicii adaptate perfect 
la nevoile lor specifice. În același timp, 
acest lucru ar trebui să contribuie și la 
sporirea activităților comerciale 
transfrontaliere, dat fiind că, potrivit 
evaluării, contractele atribuite prin 
procedura negociată cu publicare prealabilă 
sunt câștigate într-un număr foarte mare de 
cazuri de oferte transfrontaliere.

Or. fr

Justificare

Articolele 24, 27 și articolul 66 alineatul (1).

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Din aceleași motive, autoritățile 
contractante trebuie să aibă libertatea de a 
recurge la dialogul competitiv. Utilizarea 
acestei proceduri a crescut semnificativ din 
punctul de vedere al valorii contractelor în 
ultimii ani. Procedura s-a dovedit utilă în 
cazurile în care autoritățile contractante 
sunt în imposibilitatea de a defini 
mijloacele ideale pentru a-și satisface 
necesitățile sau pentru a evalua soluțiile pe 
care le poate oferi piața pe plan tehnic, 
financiar sau juridic. Această situație poate 
apărea în special în cazul proiectelor 
inovatoare, al implementării proiectelor 
majore de infrastructuri integrate de 
transport, al marilor rețele informatice 
sau al proiectelor care implică o finanțare 
complexă și structurată.

(16) În cazul proiectelor inovatoare, 
inclusiv al celor de inovare socială sau în 
cazul proiectelor care implică o finanțare 
complexă și structurată, autoritățile 
contractante trebuie să aibă libertatea de a 
recurge la dialogul competitiv. Deși 
utilizarea acestei proceduri a crescut 
semnificativ din punctul de vedere al 
valorii contractelor în ultimii ani, durata de 
timp a achizițiilor a indicat utilitatea 
redusă a recursului la dialogul competitiv 
în cazurile în care autoritățile contractante 
sunt în imposibilitatea de a defini 
mijloacele ideale pentru a-și satisface 
necesitățile sau pentru a evalua soluțiile pe 
care le poate oferi piața pe plan tehnic, 
financiar sau juridic pe parcursul acestei 
proceduri.

Or. fr

Justificare

Articolul 28.

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Mijloacele electronice de informare și 
comunicare pot simplifica foarte mult 
publicarea contractelor și pot spori 
eficiența și transparența procedurilor de 
achiziție. Acestea trebuie să devină 
mijloacele standard de comunicare și 
schimb de informații în cadrul procedurilor 
de achiziții publice. Utilizarea mijloacelor 
electronice duce totodată și la economii de 
timp. Prin urmare, trebuie prevăzute 
reduceri ale perioadelor minime atunci 
când se utilizează mijloacele electronice, 
cu condiția ca acestea să fie însă 

(19) Mijloacele electronice de informare și 
comunicare pot simplifica foarte mult 
publicarea contractelor și pot spori 
eficiența și transparența procedurilor de 
achiziție. Acestea trebuie să devină 
mijloacele standard de comunicare și 
schimb de informații în cadrul procedurilor 
de achiziții publice. Utilizarea mijloacelor 
electronice duce totodată și la economii de 
timp. Cu toate acestea, perioadele minime 
aplicate procedurilor de achiziții publice 
conform Directivei 2004/18/CE ar trebui 
să rămână neschimbate pentru a garanta 
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compatibile cu modalitățile de transmitere 
specifice prevăzute la nivelul Uniunii. În 
plus, utilizarea unor mijloace electronice 
de informare și comunicare care includ 
funcții adecvate le poate permite 
autorităților contractante să prevină, să 
depisteze și să corecteze erorile care apar 
în cursul procedurilor de achiziție.

termene de depunere adecvate. În plus, 
utilizarea unor mijloace electronice de 
informare și comunicare care includ funcții 
adecvate le poate permite autorităților 
contractante să prevină, să depisteze și să 
corecteze erorile care apar în cursul 
procedurilor de achiziție.

Or. fr

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În plus, în permanență sunt dezvoltate 
noi tehnici electronice de achiziție, cum 
sunt cataloagele electronice. Acestea 
contribuie la sporirea concurenței și la 
raționalizarea achizițiilor publice, în 
special datorită economiilor de timp și de 
bani. Cu toate acestea, este necesar să se 
prevadă anumite norme pentru ca utilizarea 
noilor tehnici să respecte dispozițiile 
prezentei directive și principiile egalității 
de tratament, nediscriminării și 
transparenței. Mai exact, în cazul reluării 
competiției în baza unui acord-cadru sau în 
cazul în care se utilizează un sistem 
dinamic de achiziții și sunt oferite garanții 
suficiente în ceea ce privește asigurarea 
trasabilității, a egalității de tratament și a 
previzibilității, trebuie să li se permită 
autorităților contractante să genereze oferte 
cu privire la anumite achiziții pe baza unor 
cataloage electronice transmise în 
prealabil. În conformitate cu normele 
aplicabile mijloacelor electronice de 
comunicare, autoritățile contractante 
trebuie să evite obstacolele nejustificate din 
calea accesului operatorilor economici la 
procedurile de achiziții publice în care 
ofertele trebuie prezentate sub forma 
cataloagelor electronice și care garantează 

(23) În plus, în permanență sunt dezvoltate 
noi tehnici electronice de achiziție, cum 
sunt cataloagele electronice. Acestea 
contribuie la sporirea concurenței și la 
raționalizarea achizițiilor publice, în 
special datorită economiilor de timp și de 
bani. Cu toate acestea, este necesar să se 
prevadă anumite norme pentru ca utilizarea 
noilor tehnici să respecte dispozițiile 
prezentei directive și principiile egalității 
de tratament, nediscriminării și 
transparenței. De asemenea, datele ar 
trebui să fie tratate cu respectarea 
dispozițiilor naționale și ale Uniunii în 
materie de protecție a datelor cu caracter 
personal. Mai exact, în cazul reluării 
competiției în baza unui acord-cadru sau în 
cazul în care se utilizează un sistem 
dinamic de achiziții și sunt oferite garanții 
suficiente în ceea ce privește asigurarea 
trasabilității, a egalității de tratament și a 
previzibilității, trebuie să li se permită 
autorităților contractante să genereze oferte 
cu privire la anumite achiziții pe baza unor 
cataloage electronice transmise în 
prealabil. În conformitate cu normele 
aplicabile mijloacelor electronice de 
comunicare, autoritățile contractante 
trebuie să evite obstacolele nejustificate din 
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respectarea principiilor generale de 
nediscriminare și de egalitate de tratament.

calea accesului operatorilor economici la 
procedurile de achiziții publice în care 
ofertele trebuie prezentate sub forma 
cataloagelor electronice și care garantează 
respectarea principiilor generale de 
nediscriminare și de egalitate de tratament.

Or. fr

Justificare

 Articolul 34.

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Specificațiile tehnice stabilite de
achizitorii publici trebuie să permită 
deschiderea către concurență a achizițiilor 
publice. În acest scop, trebuie să fie 
posibilă prezentarea unor oferte care să 
reflecte diversitatea soluțiilor tehnice, 
astfel încât să se obțină un nivel de 
concurență suficient. Prin urmare, 
specificațiile tehnice trebuie elaborate în 
așa fel încât să se evite restrângerea în 
mod artificial a concurenței prin cerințe 
care favorizează un anumit operator 
economic, în sensul că preiau 
caracteristicile esențiale ale bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor oferite în mod 
obișnuit de acel operator economic. 
Elaborarea specificațiilor tehnice în 
termeni de cerințe de performanță și 
funcționale permite, în general, 
îndeplinirea acestui obiectiv în cel mai bun 
mod posibil și favorizează inovarea. Atunci 
când se face trimitere la un standard 
european sau, în absența acestuia, la un 
standard național, ofertele care au la bază 
soluții echivalente trebuie să fie luate în 
considerare de către autoritățile 
contractante. Pentru a demonstra 
echivalența, ofertanților li se poate cere să 

(27) Specificațiile tehnice stabilite de 
achizitorii publici trebuie să permită 
realizarea obiectivelor de durabilitate și de 
deschidere către concurență a achizițiilor 
publice. În acest scop, ofertele care să 
reflecte diversitatea soluțiilor tehnice ar 
trebui definite pe baza performanțelor 
legate de caracteristicile ciclului de viață 
și ale procesului de producție durabilă din 
punct de vedere social a lucrărilor, 
bunurilor și serviciilor, astfel încât să se 
garanteze egalitatea obiectivelor 
funcționale și durabile și să se obțină un 
nivel de concurență suficient. Prin urmare, 
specificațiile tehnice trebuie elaborate și 
aplicate în conformitate cu principiile de 
transparență, nediscriminare și egalitate 
de șanse. Aceste principii nu ar trebui să 
protejeze doar interesele ofertanților, ci și 
concurența efectivă, permițând realizarea 
unor cheltuieli publice mai eficace care 
vizează achiziții publice cu cel mai bun 
raport preț-calitate. Elaborarea 
specificațiilor tehnice în termeni de cerințe 
de performanță și funcționale permite, în 
general, îndeplinirea acestui obiectiv în cel 
mai bun mod posibil și favorizează 
inovarea. Atunci când se face trimitere la 
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ofere dovezi verificate de către terți; cu 
toate acestea, trebuie permise și alte 
mijloace de probă adecvate, cum ar fi un 
dosar tehnic al producătorului, în cazul în 
care operatorul economic nu are acces la 
certificate sau rapoarte de încercare, și nici 
posibilitatea de a le obține în termenele 
stabilite. 

un standard european sau, în absența 
acestuia, la un standard național, ofertele 
care au la bază soluții echivalente trebuie 
să fie luate în considerare de către 
autoritățile contractante. Pentru a 
demonstra echivalența, ofertanților li se 
poate cere să ofere dovezi verificate de 
către terți; cu toate acestea, trebuie permise 
și alte mijloace de probă adecvate, cum ar 
fi un dosar tehnic al producătorului, în 
cazul în care operatorul economic nu are 
acces la certificate sau rapoarte de 
încercare, și nici posibilitatea de a le obține 
în termenele stabilite. 

Or. fr

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Numeroși operatori economici, și cu 
precădere IMM-urile, constată că un 
obstacol major în calea participării lor la 
achizițiile publice îl reprezintă sarcinile 
administrative care decurg din necesitatea 
de a produce un număr semnificativ de 
certificate sau alte documente legate de 
criteriile de excludere și de selecție. 
Limitarea acestor cerințe, de exemplu prin 
acceptarea declarațiilor pe propria 
răspundere, poate duce la o simplificare 
considerabilă în beneficiul atât al 
autorităților contractante, cât și al 
operatorilor economici. Ofertantul căruia s-
a decis să-i fie atribuit contractul trebuie 
însă să fie obligat să furnizeze dovezile 
pertinente, iar autoritățile contractante nu 
trebuie să încheie contracte cu ofertanții 
care nu sunt în măsură să facă acest lucru. 
O simplificare suplimentară poate fi 
obținută prin intermediul documentelor 
standardizate, cum ar fi pașaportul 
european pentru achiziții publice, care 

(32) Numeroși operatori economici, și cu 
precădere IMM-urile, constată că un 
obstacol major în calea participării lor la 
achizițiile publice îl reprezintă sarcinile 
administrative care decurg din necesitatea 
de a produce un număr semnificativ de 
certificate sau alte documente legate de 
criteriile de excludere și de selecție. 
Limitarea acestor cerințe, de exemplu prin 
acceptarea declarațiilor pe propria 
răspundere, inclusiv a declarațiilor care 
demonstrează respectarea regulilor și 
normelor din domeniul sănătății și al 
securității publice, precum și al protecției 
sociale și a normelor de muncă, poate 
duce la o simplificare considerabilă în 
beneficiul atât al autorităților contractante, 
cât și al operatorilor economici. Ofertantul 
căruia s-a decis să-i fie atribuit contractul 
trebuie însă să fie obligat să furnizeze 
dovezile pertinente privind lanțul de 
aprovizionare, iar autoritățile contractante 
nu trebuie să încheie contracte cu ofertanții 
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trebuie să fie recunoscute de toate 
autoritățile contractante și promovate în 
rândul tuturor operatorilor economici, în 
special al IMM-urilor, ale căror sarcini 
administrative pot fi reduse semnificativ.

care nu sunt în măsură să facă acest lucru. 
O simplificare suplimentară poate fi 
obținută prin intermediul documentelor 
standardizate, cum ar fi pașaportul 
european pentru achiziții publice, care 
trebuie să fie recunoscute de toate 
autoritățile contractante și promovate în 
rândul tuturor operatorilor economici, în 
special al IMM-urilor, ale căror sarcini 
administrative pot fi reduse semnificativ.

Or. fr

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Atribuirea contractelor trebuie 
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparență, nediscriminare și egalitate de 
tratament. Aceste criterii trebuie să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiții de concurență efectivă, inclusiv 
atunci când autoritățile contractante 
solicită lucrări, bunuri și servicii de înaltă 
calitate care să fie cât mai adaptate la 
nevoile lor, de exemplu atunci când 
criteriile de atribuire alese includ factori 
legați de procesul de producție. Prin 
urmare, autorităților contractante trebuie 
să li se permită să adopte drept criteriu de 
atribuire fie „cea mai avantajoasă ofertă 
din punct de vedere economic”, fie „costul 
cel mai scăzut”, ținând cont de faptul că, 
în acest din urmă caz, ele sunt libere să 
stabilească standarde de calitate 
corespunzătoare în cadrul specificațiilor 
tehnice sau al condițiilor de executare a 
contractului.

(37) Atribuirea contractelor trebuie 
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparență, nediscriminare și egalitate de 
tratament. Aceste criterii trebuie să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiții de concurență efectivă, garantând 
faptul că solicitarea autorităților 
contractante se referă la lucrări, bunuri și 
servicii de înaltă calitate care să fie cât mai 
adaptate la nevoile lor și care să includă
factori legați de criteriile procesului de 
producție durabilă din punct de vedere 
social, incluzând, de asemenea, 
persoanele defavorizate. Prin urmare, 
autoritățile contractante ar trebui să 
adopte drept criteriu de atribuire „cea mai 
avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic”, ținând cont de faptul că ele ar 
trebui să facă referire la standarde de 
calitate corespunzătoare în cadrul 
specificațiilor tehnice sau al condițiilor de 
executare a contractului.

Or. fr
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Justificare

Articolele 40 și 66.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Atunci când autoritățile contractante 
decid să atribuie un contract ofertei celei 
mai avantajoase din punct de vedere 
economic, ele trebuie să determine 
criteriile de atribuire pe baza cărora 
evaluează ofertele pentru a stabili care 
dintre ele prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț. Determinarea acestor criterii 
depinde de obiectul contractului, întrucât 
ele trebuie să permită evaluarea nivelului 
de performanță al fiecărei oferte în raport 
cu obiectul contractului, așa cum este 
definit în cerințele tehnice, precum și 
măsurarea raportului calitate-preț pentru 
fiecare ofertă. În plus, criteriile de atribuire 
alese nu trebuie să confere autorității 
contractante o libertate nelimitată de 
alegere, trebuie să asigure posibilitatea 
unei concurențe efective și să fie însoțite de 
cerințe care să permită verificarea efectivă 
a informațiilor furnizate de către ofertanți.

(38) Atunci când autoritățile contractante  
atribuie un contract ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, 
ele trebuie să determine criteriile de 
atribuire pe baza cărora evaluează ofertele 
pentru a stabili care dintre ele prezintă cel 
mai bun raport calitate-preț. Determinarea 
acestor criterii depinde de obiectul 
contractului, întrucât ele trebuie să permită 
evaluarea nivelului de performanță al 
fiecărei oferte în raport cu obiectul 
contractului, așa cum este definit în 
cerințele tehnice, precum și măsurarea 
raportului calitate-preț pentru fiecare 
ofertă. În plus, criteriile de atribuire alese 
nu trebuie să confere autorității 
contractante o libertate nelimitată de 
alegere, trebuie să asigure posibilitatea 
unei concurențe efective și să fie însoțite de 
cerințe care să permită verificarea efectivă 
a informațiilor furnizate de către ofertanți.

Or. fr

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Este extrem de important să se 
exploateze pe deplin potențialul achizițiilor 
publice pentru a realiza obiectivele 
Strategiei Europa 2020 pentru creștere 
durabilă. Având în vedere însă diferențele 

(39) Este extrem de important să se 
exploateze pe deplin potențialul achizițiilor 
publice pentru a realiza obiectivele 
Strategiei Europa 2020 pentru creștere 
durabilă. Având în vedere însă diferențele 
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importante dintre diversele sectoare și 
piețe, nu este oportun să se stabilească 
cerințe obligatorii generale pentru 
achizițiile care țin cont de aspecte 
ecologice, sociale și de inovare. 
Legislativul Uniunii a stabilit deja cerințe 
obligatorii în materie de achiziții pentru 
atingerea unor obiective specifice în 
sectorul vehiculelor de transport rutier 
(Directiva 2009/33/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic) și al 
echipamentelor de birou [Regulamentul 
(CE) nr. 106/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 15 ianuarie 
2008 privind un program comunitar de 
etichetare referitoare la eficiența energetică 
a echipamentelor de birou]. De altfel, s-au 
înregistrat progrese importante în ceea ce 
privește definirea unor metodologii 
comune pentru calcularea costurilor pe 
ciclu de viață. Pare oportun să se continue 
pe această cale, lăsând în sarcina legislației 
sectoriale stabilirea obiectivelor și a 
țintelor obligatorii în funcție de politicile și 
condițiile specifice predominante din 
sectorul relevant și promovarea elaborării 
și utilizării unor abordări europene privind 
calcularea costurilor pe ciclu de viață ca 
stimulent suplimentar pentru utilizarea 
achizițiilor publice în sprijinul creșterii 
durabile.

importante dintre diversele sectoare și 
piețe, nu este oportun să se stabilească 
cerințe obligatorii generale pentru 
achizițiile care țin cont de aspecte 
ecologice, sociale și de inovare. 
Legislativul Uniunii a stabilit deja cerințe 
obligatorii în materie de achiziții pentru 
atingerea unor obiective specifice în 
sectorul vehiculelor de transport rutier 
(Directiva 2009/33/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic) și al 
echipamentelor de birou [Regulamentul 
(CE) nr. 106/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 15 ianuarie 
2008 privind un program comunitar de 
etichetare referitoare la eficiența energetică 
a echipamentelor de birou]. De altfel, s-au 
înregistrat progrese importante în ceea ce 
privește definirea unor metodologii 
comune pentru costurile ciclului de viață și 
pentru procesul de producție durabilă din 
punct de vedere social. Pare oportun să se 
continue pe această cale, lăsând în sarcina 
legislației sectoriale stabilirea obiectivelor 
și a țintelor obligatorii în funcție de 
politicile și condițiile specifice 
predominante din sectorul relevant și 
promovarea elaborării și utilizării unor 
abordări europene privind costurile 
ciclului de viață și procesul de producție 
durabilă din punct de vedere social ca 
stimulent suplimentar pentru utilizarea 
achizițiilor publice în sprijinul creșterii 
durabile. Legislația sectorială ar trebui, de 
asemenea, să includă specificații tehnice 
și criterii de atribuire pentru a lua în 
considerare benefeciile durabilității 
sociale și de mediu în cazurile în care 
acestea nu pot fi calculate în bani, făcând 
totodată legătura cu obiectul contractului 
și aderând la principiile de transparență, 
nediscriminare și egalitate de șanse.

Or. fr
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Justificare

Articolul 40 alineatul (24), anexa VIII.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Aceste măsuri sectoriale trebuie să fie 
completate de o adaptare a directivelor 
privind achizițiile publice pentru a abilita 
autoritățile contractante să includă 
obiectivele Strategiei Europa 2020 în 
strategiile lor de cumpărare. Trebuie așadar 
precizat că autoritățile contractante pot 
stabili cea mai avantajoasă ofertă din punct 
de vedere economic și cel mai scăzut cost
folosind o abordare bazată pe calcularea 
costurilor pe ciclu de viață, cu condiția ca 
metodologia care urmează să fie utilizată 
să fie stabilită într-un mod obiectiv și 
nediscriminatoriu și să fie accesibilă 
tuturor părților interesate. Noțiunea de 
calculare a costurilor pe ciclu de viață 
cuprinde toate costurile pe durata ciclului 
de viață al lucrărilor, bunurilor și 
serviciilor, atât cele interne (cum ar fi 
costurile de dezvoltare, producție, utilizare, 
întreținere și costuri de eliminare la 
sfârșitul ciclului de viață), cât și cele 
externe, cu condiția ca acestea să poată fi 
cuantificate și monitorizate. Este necesar să 
se elaboreze metodologii comune la nivelul 
Uniunii pentru calcularea costurilor pe 
ciclu de viață pentru anumite categorii de 
bunuri sau servicii; ori de câte ori este 
elaborată o astfel de metodologie, 
utilizarea acesteia trebuie să fie obligatorie.

(40) Aceste măsuri sectoriale trebuie să fie 
completate de o adaptare a directivelor 
privind achizițiile publice pentru a abilita 
autoritățile contractante să includă 
obiectivele Strategiei Europa 2020 în 
strategiile lor de cumpărare. Trebuie așadar 
precizat că autoritățile contractante ar 
trebui să stabilească cea mai avantajoasă 
ofertă din punct de vedere economic 
folosind o abordare bazată pe ciclul de 
viață și pe procesul de producție durabilă, 
în conformitate cu articolele 9, 10 și 11 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, care menționează condițiile 
prealabile de protecție socială și de mediu 
care trebuie luate în considerare în 
elaborarea și în aplicarea politicilor 
Uniunii. Noțiunea de calculare a costurilor 
pe ciclu de viață cuprinde toate costurile pe 
durata ciclului de viață al lucrărilor, 
bunurilor și serviciilor, atât cele interne 
(cum ar fi costurile de dezvoltare, 
producție, utilizare, întreținere și costuri de 
eliminare la sfârșitul ciclului de viață), cât 
și cele externe, cu condiția ca acestea să 
poată fi cuantificate și monitorizate. Este 
necesar să se elaboreze metodologii 
comune la nivelul Uniunii pentru 
calcularea costurilor pe ciclu de viață 
pentru anumite categorii de bunuri sau 
servicii; ori de câte ori este elaborată o 
astfel de metodologie, utilizarea acesteia 
trebuie să fie obligatorie.

Or. fr
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Justificare

Articolul 2 alineatul (23), articolele 40 și 66.

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) În plus, în cadrul specificațiilor 
tehnice și al criteriilor de atribuire, 
autorităților contractante trebuie să li se 
permită să se refere la un anumit proces de 
producție, un anumit mod de prestare a 
serviciilor sau un proces specific pentru 
orice alt stadiu al ciclului de viață al unui 
produs sau serviciu, cu condiția să aibă 
legătură cu obiectul contractului de 
achiziție publică. Pentru a integra mai bine 
considerentele sociale în achizițiile publice, 
achizitorilor li se poate permite de 
asemenea să includă, în criteriul de 
atribuire al celei mai avantajoase oferte 
din punct de vedere economic, 
caracteristici legate de condițiile de lucru 
ale persoanelor care participă direct la 
procesul de producție sau la prestarea în 
cauză. Aceste caracteristici pot să vizeze 
doar protejarea sănătății personalului 
implicat în procesul de producție sau 
înlesnirea integrării sociale a persoanelor 
defavorizate ori a membrilor grupurilor 
vulnerabile dintre persoanele desemnate 
să execute contractul, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
dizabilități. Orice criteriu de atribuire 
care include aceste caracteristici trebuie, 
în orice caz, să rămână limitat la 
caracteristicile care au consecințe 
imediate asupra membrilor personalului 
în mediul lor de lucru. Acestea trebuie să 
se aplice în conformitate cu Directiva 
96/71/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 16 decembrie 1996 privind 
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării 
de servicii și într-un mod care nu 
discriminează direct sau indirect operatorii 

(41) În plus, în cadrul specificațiilor 
tehnice și al criteriilor de atribuire, 
autorităților contractante ar trebui să li se 
permită să se refere la caracteristicile
ciclului de viață și la procesul de producție 
sustenabil din punct de vedere social, cu 
condiția ca aceste caracteristici sau acest 
proces să aibă legătură cu obiectul 
contractului de achiziție publică.
Specificațiile tehnice și criteriile de 
atribuire ar trebui interpretate în sens 
larg. Prin urmare, specificațiile tehnice și 
criteriile de atribuire se pot referi la ciclul 
de viață și la procesul de producție 
sustenabil din punct de vedere social, 
inclusiv la aspectele sociale și de mediu 
ale procesului de producție sau ale 
furnizării de produse sau de servicii. De 
asemenea, autoritățile contractante pot 
utiliza specificațiile tehnice sau criteriile 
de atribuire pentru a minimiza efectele 
sociale sau de mediu negative sau pentru 
a maximiza efectele sociale sau de mediu 
pozitive. Pentru a integra mai bine 
considerentele sociale în achizițiile publice, 
achizitorilor li se poate permite de 
asemenea să includă în cadrul 
specificațiilor tehnice și al criteriilor de 
atribuire caracteristicile legate de 
condițiile de lucru ale persoanelor care 
participă direct la procesul de producție sau 
la prestarea în cauză. Acestea ar trebui să 
se aplice în cadrul prestării de servicii și 
într-un mod care nu discriminează direct 
sau indirect operatorii economici din alte 
state membre sau din țări terțe care sunt 
parte la acord sau la acordurile de liber 
schimb la care Uniunea este parte. Pentru 
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economici din alte state membre sau din 
țări terțe care sunt parte la acord sau la 
acordurile de liber schimb la care Uniunea 
este de asemenea parte. Pentru contractele 
de achiziții de servicii și contractele care 
implică proiectarea de lucrări, autoritățile 
contractante trebuie să aibă, de asemenea, 
posibilitatea de a utiliza drept criteriu de 
atribuire organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, deoarece 
acestea pot afecta calitatea executării 
contractului și, prin urmare, valoarea 
economică a ofertei.

contractele de achiziții de servicii și 
contractele care implică proiectarea de 
lucrări, autoritățile contractante ar trebui să 
aibă, de asemenea, posibilitatea de a utiliza 
drept specificații tehnice și criterii de 
atribuire organizarea, calificarea și 
experiența personalului desemnat să 
execute contractul în cauză, deoarece 
acestea pot afecta calitatea și 
sustenabilitatea socială a executării 
contractului și, prin urmare, stabilirea
ofertei celei mai bune în ceea ce privește 
raportul costuri-beneficii.

Or. fr

Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Ofertele care par anormal de scăzute 
în raport cu lucrările, bunurile sau 
serviciile ar putea să se bazeze pe ipoteze 
sau practici necorespunzătoare din punct de 
vedere tehnic, economic sau juridic. Pentru 
a preveni posibilele inconveniente în 
timpul executării contractului, autoritățile 
contractante trebuie să aibă obligația de a 
cere o explicație pentru prețul perceput, în 
cazul în care prețul unei oferte este mult 
inferior prețurilor solicitate de alți 
ofertanți. Dacă ofertantul nu poate 
furniza o explicație suficientă, autoritatea 
contractantă trebuie să aibă dreptul de a 
refuza oferta. Respingerea trebuie să fie 
obligatorie în cazurile în care autoritatea 
contractantă a stabilit că nivelul anormal de 
scăzut al prețurilor rezultă din 
nerespectarea legislației obligatorii a 
Uniunii în domeniul social, al muncii și al 
mediului sau a dispozițiilor internaționale 
în materie de dreptul muncii.

(42) Ofertele care par anormal de scăzute 
în raport cu lucrările, bunurile sau 
serviciile ar putea să se bazeze pe ipoteze 
sau practici necorespunzătoare din punct de 
vedere tehnic, economic sau juridic. Pentru 
a preveni posibilele inconveniente în 
timpul executării contractului, autoritățile 
contractante ar trebui să aibă obligația de a 
cere o explicație pentru prețul perceput, în 
cazul în care prețul unei oferte este mult 
inferior prețurilor solicitate de alți 
ofertanți. Respingerea ofertei ar trebui să 
fie obligatorie în cazurile în care 
autoritatea contractantă a stabilit că nivelul 
anormal de scăzut al prețurilor rezultă din 
nerespectarea legislației obligatorii a 
Uniunii în domeniul social, al muncii și al 
mediului sau a dispozițiilor internaționale 
în materie de drept al muncii sau, dacă 
ofertantul nu poate furniza o explicație 
satisfăcătoare, autoritatea contractantă ar 
trebui să respingă oferta.
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Or. fr

Justificare
Articolul 69.

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Condițiile de executare a unui contract 
sunt compatibile cu prezenta directivă cu 
condiția să nu aibă, direct sau indirect, un 
caracter discriminatoriu, să fie legate de 
obiectul contractului și să fie precizate în 
anunțul de participare, în anunțul de 
intenție utilizat ca mijloc de invitație la 
procedura concurențială de ofertare sau în 
documentele achiziției. Ele pot avea ca 
obiectiv, în mod concret, să favorizeze 
formarea profesională la locul de muncă, 
încadrarea în muncă a persoanelor cu 
dificultăți speciale de integrare, lupta 
împotriva șomajului, protecția mediului sau 
bunăstarea animalelor. De exemplu, pot fi 
menționate obligațiile, aplicabile pe 
perioada de executare a contractului, de a 
recruta șomeri de lungă durată sau de a 
pune în practică acțiuni de formare a 
șomerilor sau a tinerilor, de a respecta pe 
fond convențiile fundamentale ale 
Organizației Internaționale a Muncii
(OIM), chiar și atunci când acestea nu au 
fost implementate în dreptul intern, sau de 
a recruta un număr mai mare de persoane 
defavorizate decât cel impus de legislația 
națională.

(43) Condițiile de executare a unui contract 
sunt compatibile cu prezenta directivă cu 
condiția să nu aibă, direct sau indirect, un 
caracter discriminatoriu, să fie legate de 
obiectul contractului și să fie precizate în 
anunțul de participare, în anunțul de 
intenție utilizat ca mijloc de invitație la 
procedura concurențială de ofertare sau în 
documentele achiziției. Ele pot avea ca 
obiectiv, în mod concret, să favorizeze 
formarea profesională la locul de muncă, 
încadrarea în muncă a persoanelor cu 
dificultăți speciale de integrare, lupta 
împotriva șomajului, protecția mediului sau 
bunăstarea animalelor. De exemplu, pot fi 
menționate obligațiile, aplicabile pe 
perioada de executare a contractului, de a 
pune în practică acțiuni de formare a 
șomerilor sau a tinerilor, de a respecta pe 
fond convențiile fundamentale ale 
Organizației Internaționale a Muncii
(OIM), chiar și atunci când acestea nu au 
fost implementate în dreptul intern, sau de 
a recruta un număr mai mare de persoane 
defavorizate decât cel impus de legislația 
națională.

Or. fr

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 44
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Legile, reglementările și convențiile 
colective, atât cele de la nivel național, cât 
și cele de la nivelul Uniunii, care sunt în 
vigoare în domeniul condițiilor de muncă 
și al securității muncii, se aplică pe 
perioada de executare a unui contract de 
achiziție publică, cu condiția ca normele 
respective și aplicarea lor să fie conforme 
cu dreptul Uniunii. În situațiile 
transfrontaliere, în care lucrătorii unui 
stat membru prestează servicii într-un alt 
stat membru în cadrul unui contract de
achiziție publică, Directiva 96/71/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 1996 privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de 
servicii23 prevede condițiile minime care 
trebuie respectate în țara gazdă în ceea ce 
privește lucrătorii detașați. În cazul în 
care dreptul intern conține dispoziții în 
acest sens, nerespectarea acestor obligații 
poate fi considerată o abatere gravă din 
partea operatorului economic, care poate 
duce la excluderea acestuia din procedura 
de atribuire a unui contract de achiziție 
publică.

(44) Legile și reglementările, atât cele de la 
nivel național, cât și cele de la nivelul 
Uniunii, care sunt în vigoare în domeniul 
condițiilor de muncă și al securității 
muncii, se aplică pe perioada de executare 
a unui contract de achiziție publică, la fel 
ca și contractele colective de muncă ce se 
aplică pe teritoriul unde lucrările, 
serviciile și livrările sunt executate. 
Nerespectarea acestor obligații poate fi 
considerată o abatere gravă din partea 
operatorului economic, care poate duce la 
excluderea acestuia din procedura de 
atribuire a unui contract de achiziție 
publică.

Or. fr

Justificare

Articolul 69.

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 51
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Este posibil ca nu toate autoritățile 
contractante să dispună de expertiza 
internă necesară pentru a gestiona 
contracte complexe din punct de vedere 
tehnic sau economic. În aceste 
circumstanțe, un sprijin profesionist 
adecvat ar fi o completare eficientă a 
activităților de monitorizare și control. Pe 
de o parte, acest obiectiv poate fi atins prin 
intermediul instrumentelor de schimb de 
cunoștințe (centre de cunoștințe) care oferă 
asistență tehnică autorităților contractante; 
pe de altă parte, întreprinderile, în special 
IMM-urile, ar trebui să beneficieze de
asistență administrativă, cu precădere 
atunci când participă la proceduri de 
achiziție la nivel transfrontalier.

(51) Este posibil ca nu toate autoritățile 
contractante să dispună de expertiza 
internă necesară pentru a gestiona 
contracte complexe din punct de vedere 
tehnic sau economic. În aceste 
circumstanțe, un sprijin profesionist 
adecvat ar fi o completare eficientă a 
activităților de monitorizare și control. Pe 
de o parte, acest obiectiv poate fi atins prin 
intermediul instrumentelor de schimb de 
cunoștințe (centre de cunoștințe) care oferă 
asistență tehnică autorităților contractante; 
pe de altă parte, întreprinderile, în special 
IMM-urile, ar trebui să beneficieze de
punerea la dispoziție a unor informații 
utile, cu precădere atunci când participă la 
proceduri de achiziție la nivel 
transfrontalier.

Or. fr

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu aduce atingere 
dreptului autorităților publice de la orice 
nivel de a decide dacă, în ce mod și în ce 
măsură doresc să exercite ele însele 
funcții publice. Autoritățile publice pot 
exercita sarcini de interes public utilizând 
propriile resurse, fără a fi obligate să 
apeleze la operatori economici externi. 
Ele pot face acest lucru în cooperare cu 
alte autorități publice.

Or. en
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Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. „ciclu de viață” înseamnă toate stadiile 
consecutive și/sau interconectate, inclusiv 
producția, transportul, utilizarea și 
întreținerea, ale existenței unui produs sau 
a unor lucrări sau servicii, de la achiziția 
materiilor prime sau generarea resurselor 
până la eliminare, curățarea 
amplasamentului și finalizare;

22. „ciclu de viață” înseamnă toate stadiile 
consecutive și/sau interconectate, inclusiv 
producția și locul de producție, transportul, 
utilizarea și întreținerea, ale existenței unui 
produs sau a unor lucrări sau servicii, de la 
achiziția materiilor prime sau generarea 
resurselor până la eliminare, curățarea 
amplasamentului și finalizare;

Or. en

Amendamentul
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22a. „caracteristici ale ciclului de viață” 
înseamnă elemente aparținând oricărei 
etape din ciclul de viață al unui produs, al 
unei lucrări sau al unui serviciu, astfel 
cum este definit la punctul 22 al 
prezentului articol. Caracteristicile 
ciclului de viață pot fi caracteristici 
invizibile înglobate în produs ca rezultat 
al alegerilor efectuate pe parcursul 
producției sau al altor etape de neutilizare 
din ciclul de viață al produsului, chiar 
dacă astfel de caracteristici nu sunt 
evidente în caracteristicile fizice sau în 
calitățile funcționale ale produsului sau 
serviciului respectiv;

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 22b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

22b. „proces de producție sustenabil din 
punct de vedere social” înseamnă un 
proces de producție în cadrul căruia 
executarea lucrărilor și serviciilor și 
furnizarea de bunuri respectă normele și 
standardele de sănătate și de securitate, 
legislația socială și legislația muncii, în 
special în ceea ce privește principiul 
tratamentului egal la locul de muncă. 
Principiul tratamentului egal la locul de 
muncă înseamnă respectarea termenilor 
și condițiilor de angajare aplicabile, 
inclusiv a normelor și standardelor de 
sănătate și de securitate, a legislației 
sociale și a legislației muncii stabilite de 
Uniune, de legislația de la nivel național 
și de contractele colective de muncă și 
aplicabile în locul în care sunt executate 
lucrările și serviciile și sunt furnizate 
bunurile;

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transpunerea practică a Acordului 
privind achizițiile publice1 în cadrul 
legislativ al Uniunii din domeniu se 
bazează pe o evaluare prealabilă a 
aplicării corecte a principiului 
reciprocității solide în ceea ce privește 
deschiderea pieței între Uniune și țările 
terțe semnatare. Evaluarea respectivă a 
solidității reciprocității cuprinde și țările 
terțe care nu sunt parte la Acordul privind 
achizițiile publice și care au acces la piața 
europeană a achizițiilor publice. 
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____________

1 JO L 336, 23.12.1994.

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cumpărarea, dezvoltarea, producția sau 
coproducția de programe destinate 
serviciilor media audiovizuale atribuite de 
instituțiile de radiodifuziune și televiziune, 
și nici contractelor pentru spațiu de emisie
atribuite furnizorilor de servicii media 
audiovizuale;

(b) cumpărarea, dezvoltarea, producția sau 
coproducția de programe și servicii 
pregătitoare aferente destinate serviciilor 
media și nici contractelor de emisie sau de 
distribuție și transmisie;

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de valori mobiliare sau alte 
instrumente financiare în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, servicii furnizate de băncile 
centrale și operațiuni efectuate cu Fondul 
european de stabilitate financiară;

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de valori mobiliare sau alte 
instrumente financiare în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, servicii furnizate de băncile 
centrale și operațiuni efectuate cu Fondul 
european de stabilitate financiară, în 
special operațiuni de aprovizionare cu
bani sau capital desfășurate de 
autoritățile contractante, precum și 
servicii furnizate de băncile centrale;

Or. fr
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Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Relațiile dintre autoritățile publice Cooperarea dintre autoritățile contractante 

Or. fr

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b  

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, cu excepția 
participărilor private ale autorității 
contractante de control sau ale persoanei 
juridice controlate, în calitatea lor de 
organisme de drept public și în 
conformitate cu noțiunea de întreprindere 
socială.

Or. fr
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Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă atribuie un contract 
entității care o controlează sau unei alte 
persoane juridice controlate de către 
aceeași autoritate contractantă, cu condiția 
să nu existe participare privată la capitalul 
persoanei juridice căreia îi este atribuit 
contractul de achiziție publică, cu excepția 
participărilor private ale autorității 
contractante de control sau ale persoanei 
juridice controlate de respectiva autoritate 
contractantă, în calitatea lor de 
organisme de drept public și în 
conformitate cu noțiunea de întreprindere 
socială.

Or. fr

Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) nu există participare privată la capitalul 
persoanei juridice controlate, cu excepția 
participărilor private ale autorităților 
contractante de control sau ale persoanei 
juridice controlate, în calitatea lor de 
organisme de drept public și în 
conformitate cu noțiunea de întreprindere 
socială.

Or. fr

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un acord încheiat între două sau mai 
multe autorități contractante nu se 
consideră a fi un contract de achiziție 
publică în sensul articolului 2 alineatul (6)
al prezentei directive în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții 
cumulative:

(4) Un acord încheiat între două sau mai 
multe autorități contractante nu se 
consideră a fi un contract de achiziție 
publică în sensul articolului 2 alineatul (7)
al prezentei directive în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții 
cumulative:

(a) acordul stabilește o cooperare veritabilă
între autoritățile contractante participante, 
care vizează desfășurarea în comun a 
sarcinilor lor de serviciu public și implică 
drepturi și obligații reciproce ale părților;

(a) acordul instaurează o cooperare între 
autoritățile contractante participante ce au 
drept obiectiv asigurarea desfășurării 
unei misiuni de serviciu public care le este 
comună sau punerea în comun de 
mijloace pentru a-și exercita misiunile 
proprii;

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

(b) acordul nu prevede și nici nu aduce 
atingere atribuirii eventualelor contracte 
necesare pentru desfășurarea misiunii de 
serviciu public menționate la litera (a);

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

(c) acordul nu este încheiat decât de 
autorități publice, fără participarea unei 
părți private, cu excepția participărilor 
private proprii autorităților contractante 
participante la cooperare în calitatea lor 
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contextul acordului; de organisme de drept public și mandatate 
de un stat membru să execute o misiune 
de serviciu public, în conformitate cu 
noțiunea de întreprindere socială.

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

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

Or. fr

Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Excluderile prevăzute la alineatele (1)-(4) 
nu se mai aplică din momentul în care 
există o participare privată, ca atare 
contractele în curs de desfășurare trebuie 
deschise concurenței prin intermediul 
procedurilor normale de achiziție, cu 
excepția cazului în care este vorba de 
participări private proprii autorităților 
contractante participante, în cadrul 
execuției misiunii de serviciu public care 
le-a fost încredințată de către un stat 
membru, în calitatea lor de organisme de 
drept public, supuse astfel exclusiv unor
considerente de interes public sau de 
utilitate socială fără a urmări obiective de 
altă natură, în conformitate cu noțiunea 
de întreprindere socială.

Or. fr
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Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Grupurile de operatori economici pot 
depune oferte sau se pot prezenta în calitate 
de candidați. Autoritățile contractante nu 
pot stabili, pentru participarea acestor 
grupuri la procedurile de achiziție, condiții 
specifice care nu sunt impuse candidaților 
individuali. Pentru depunerea unei oferte 
sau a unei cereri de participare, autoritățile 
contractante nu pot impune acestor grupuri 
să adopte o formă juridică specifică.

(2) Grupurile de operatori economici pot 
depune oferte sau se pot prezenta în calitate 
de candidați. Grupurile de operatori 
economici, în special întreprinderi mici și 
mijlocii (IMM-uri), pot lua forma unui 
consorțiu de întreprinderi. Autoritățile 
contractante nu pot stabili, pentru 
participarea acestor grupuri la procedurile 
de achiziție, condiții specifice care nu sunt 
impuse candidaților individuali. Pentru 
depunerea unei oferte sau a unei cereri de 
participare, autoritățile contractante nu pot 
impune acestor grupuri să adopte o formă 
juridică specifică.

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante oferă unui grup 
de operatori economici posibilitatea de 
îndeplini toate cerințele tehnice, juridice 
și financiare ca o singură entitate, care 
însumează caracteristicile individuale ale 
componentelor grupului.

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide să nu 
transpună în legislația lor națională 
procedura competitivă cu negociere, 
procedura dialogului competitiv și 
procedura parteneriatului pentru inovare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractul se atribuie exclusiv pe baza 
criteriului ofertei celei mai avantajoase 
din punct de vedere economic, în 
conformitate cu articolul 66 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractul se atribuie exclusiv pe baza 
criteriului ofertei celei mai avantajoase 
din punct de vedere economic, în 
conformitate cu articolul 66 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Dacă autoritățile contractante au 
publicat un anunț de intenție care nu este 
utilizat ca mijloc de invitație la procedura 
concurențială de ofertare, termenul minim 
de primire a ofertelor prevăzut la alineatul
(2) al doilea paragraf din prezentul articol 
poate fi redus la 22 zile, sub rezerva 
îndeplinirii cumulative a următoarelor 
condiții:

Or. en

Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 37 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, a invitației pentru confirmarea 
interesului; termenul minim de primire a 
ofertelor este de 37 de zile de la data la 
care s-a trimis invitația. Se aplică articolul 
26 alineatele (3) - (6).

Or. en

Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractul se atribuie exclusiv pe baza 
criteriului ofertei celei mai avantajoase 
din punct de vedere economic, în 
conformitate cu articolul 66 alineatul (1).
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Or. en

Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Termenul minim de primire a cererilor de 
participare este de 37 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare.

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dacă este necesar, pentru a finaliza 
angajamentele financiare sau alte condiții 
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ale contractului, autoritatea contractantă 
poate negocia clauzele finale ale 
contractului cu ofertantul a cărui ofertă a 
fost identificată ca fiind cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic, 
în conformitate cu articolul 66 alineatul (1)
litera (a), cu condiția ca aceste negocieri să 
nu aibă ca efect modificarea aspectelor 
esențiale ale ofertei sau ale achiziției 
publice, inclusiv a necesităților și cerințelor 
prevăzute în anunțul de participare sau în 
documentul descriptiv și să nu riște să 
denatureze concurența sau să ducă la 
discriminare.

ale contractului, autoritatea contractantă 
poate negocia clauzele finale ale 
contractului cu ofertantul a cărui ofertă a 
fost identificată ca fiind cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic, 
în conformitate cu articolul 66 alineatul
(1), cu condiția ca aceste negocieri să nu 
aibă ca efect modificarea aspectelor 
esențiale ale ofertei sau ale achiziției 
publice, inclusiv a necesităților și cerințelor 
prevăzute în anunțul de participare sau în 
documentul descriptiv și să nu riște să 
denatureze concurența sau să ducă la 
discriminare.

Or. en

Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Licitația electronică se bazează pe unul 
dintre următoarele criterii:

(3) Licitația electronică se bazează pe
prețuri și/sau pe noile valori ale 
elementelor ofertelor indicate în caietul de 
sarcini.

(a) exclusiv pe prețuri, în cazul în care 
contractul este atribuit ofertei care 
prezintă cel mai mic cost;
(b) pe prețuri și/sau pe noile valori ale 
elementelor ofertelor indicate în caietul de 
sarcini, în cazul în care contractul se 
atribuie ofertei celei mai avantajoase din 
punct de vedere economic. 

Or. en

Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Înainte de lansarea unei licitații 
electronice, autoritățile contractante 
efectuează o primă evaluare integrală a 
ofertelor, conform criteriului sau criteriilor 
de atribuire și ponderilor stabilite ale 
acestora.

(5) Înainte de lansarea unei licitații 
electronice, autoritățile contractante 
efectuează o primă evaluare integrală a 
ofertelor, conform criteriilor de atribuire și 
ponderilor stabilite ale acestora.

Or. en

Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Specificațiile tehnice sunt stabilite în 
documentele achiziției. Ele definesc 
caracteristicile pe care trebuie să le 
întrunească lucrările, serviciile sau bunurile
pentru a realiza atât obiectivele de 
utilizare, cât și cele de sustenabilitate ale 
autorității contractante.

Or. en

Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aceste caracteristici se referă, de 
asemenea, la procesul specific de producție 
sau furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau la oricare altă 
etapă a ciclului de viață și la procesul de 
producție sustenabil din punct de vedere 
social, conform articolului 2 punctele 
(22), (22a) și (22b).

Or. en
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Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Specificațiile tehnice pot include, după 
caz, și cerințe referitoare la:

Or. en

Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5a (nou) – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) performanță, inclusiv niveluri de 
performanță în materie de mediu și de 
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combatere a schimbărilor climatice și de 
performanță în ceea ce privește un proces 
de producție sustenabil din punct de 
vedere social;

Or. en

Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5a (nou) – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) caracteristicile ciclului de viață;

Or. en

Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5a (nou) – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un proces de producție sustenabil din 
punct de vedere social;

Or. en

Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5a (nou) – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5a (nou) – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) siguranță sau dimensiuni, inclusiv 
procedurile pentru asigurarea calității, 
terminologie, simboluri, testări și 
metodele de testare, ambalare, marcare și 
etichetare, instrucțiuni de utilizare;

Or. en

Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5a (nou) – litera f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) normele de proiectare și de calcul al 
costului lucrărilor, condițiile de testare, de 
control și de recepție a lucrărilor, precum 
și tehnicile sau metodele de construcție și 
toate celelalte condiții tehnice pe care 
autoritatea contractantă le poate impune, 
prin reglementare generală sau specifică, 
în ceea ce privește lucrările finalizate și 
materialele sau elementele componente 
ale lucrărilor în cauză.

Or. en

Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

contractului și pentru ca autoritățile 
contractante să poată atribui contractul. În 
conformitate cu alineatul (1), 
specificațiile tehnice pot fi formulate în 
termeni de performanță sau de cerințe 
funcționale referitoare la caracteristicile 
ciclului de viață sau ale procesului de 
producție sustenabil din punct de vedere 
social al lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate, nu doar la 
performanța sau cerințele funcționale ale 
lucrărilor, bunurilor sau serviciilor 
utilizate;

Or. en

Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) făcând trimitere la specificații și
standarde, conform definiției de la 
punctul 2 din anexa VIII, acordându-se 
prioritate standardelor europene și
internaționale sau - în lipsa acestora și 
numai în acest caz - standardelor
naționale; fiecare trimitere trebuie să fie 
însoțită de mențiunea „sau echivalent”;

Or. en

Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, prevăzute la litera (a), 
făcând trimitere la specificațiile menționate 
la litera (b) ca mijloc de prezumție a 
conformității cu respectivele performanțe 
sau cerințe funcționale;

(c) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, prevăzute la litera (a), 
făcând trimitere la specificațiile și 
standardele tehnice menționate la litera (b) 
ca mijloc de prezumție a conformității cu 
respectivele performanțe sau cerințe 
funcționale;

Or. en

Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) făcând trimitere la specificațiile tehnice 
menționate la litera (b) pentru unele 
caracteristici și făcând trimitere la 
performanțele sau cerințele funcționale 
menționate la litera (a) pentru alte 
caracteristici.

(d) făcând trimitere la specificațiile și 
standardele tehnice menționate la litera (b) 
pentru unele caracteristici și făcând 
trimitere la performanțele sau cerințele 
funcționale menționate la litera (a) pentru 
alte caracteristici.

Or. en

Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul în care acest lucru este 
justificat de obiectul contractului, 
specificațiile tehnice se pot referi la un 
anumit producător, o anumită proveniență, 
un anumit loc de producție sau un anumit 
procedeu, ori la mărci, brevete, tipuri, ori
la o origine sau o producție specifică.
Mențiunea sau trimiterea respectivă trebuie 
să fie însoțită de cuvintele „sau 
echivalent”.



PR\891975RO.doc 47/94 PE483.468v01-00

RO

autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în 
care nu este posibilă o descriere suficient 
de exactă și de inteligibilă a obiectului 
contractului în conformitate cu alineatul 
(3). Mențiunea sau trimiterea respectivă 
trebuie să fie însoțită de cuvintele „sau 
echivalent”.

Or. en

Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

respinge o ofertă de lucrări, bunuri sau 
servicii conforme cu un standard național, 
dacă criteriile incluse în acest standard
vizează performanțele sau cerințele 
funcționale pe care le-a impus autoritatea 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 41 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Etichete Etichete și certificate bazate pe un 
standard verificat de o parte terță

Or. en

Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(a) cerințele etichetei se referă numai la 
caracteristici care sunt legate de obiectul 

(a) cerințele etichetei și/sau ale 
certificatului bazat pe un standard 
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contractului și sunt adecvate pentru a defini 
caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor care fac obiectul contractului;

verificat de o parte terță se referă la 
caracteristici care sunt legate de obiectul 
contractului și sunt adecvate pentru a defini 
caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor care fac obiectul contractului;

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

(b) cerințele etichetei și/sau ale 
certificatului bazat pe un standard 
verificat de o parte terță sunt elaborate pe 
baza unor informații științifice sau pe baza 
altor criterii nediscriminatorii și 
verificabile în mod obiectiv;

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

(c) etichetele și/sau certificatele bazate pe 
un standard verificat de o parte terță sunt 
create printr-o procedură deschisă și 
transparentă, în cadrul căreia pot participa 
toate părțile interesate, inclusiv organisme 
guvernamentale, consumatori, producători, 
distribuitori și organizații de mediu;

(d) etichetele sunt accesibile tuturor 
părților interesate;

(d) etichetele și/sau certificatele bazate pe 
un standard verificat de o parte terță sunt 
accesibile tuturor părților interesate;

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

(e) criteriile etichetei și/sau ale 
certificatului bazat pe un standard 
verificat de o parte terță sunt stabilite de o 
terță parte independentă de operatorul 
economic care solicită acordarea etichetei.
Partea terță poate fi un organism sau o 
organizație națională sau guvernamentală 
specifică.

Or. en

Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o etichetă îndeplinește 
condițiile prevăzute la alineatul (1) literele 
(b), (c), (d) și (e), dar stabilește și cerințe 
care nu au legătură cu obiectul 
contractului, autoritățile contractante pot 

(2) În cazul în care un standard verificat 
de o parte terță nu corespunde definiției 
de la punctul 5a din anexa VIII, deoarece 
criteriile pe care se bazează stabilesc
cerințe care nu au legătură cu obiectul 
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defini specificațiile tehnice prin referire la 
specificațiile detaliate ale etichetei 
respective, sau, dacă este necesar, la părțile 
acestora care sunt legate de obiectul 
contractului și sunt adecvate pentru a defini 
caracteristicile obiectului respectiv.

contractului, autoritățile contractante pot 
defini specificațiile tehnice prin referire la 
specificațiile detaliate ale standardului 
respectiv, sau, dacă este necesar, la părțile 
acestora care sunt legate de obiectul 
contractului și sunt adecvate pentru a defini 
caracteristicile obiectului respectiv.

Or. en

Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În specificațiile sale tehnice, autoritatea 
contractantă poate preciza că lucrările, 
bunurile sau serviciile care îndeplinesc un 
astfel de standard satisfac specificațiile 
tehnice. Autoritățile contractante acceptă 
și toate celelalte standarde echivalente 
care îndeplinesc specificațiile stabilite de 
acestea. În cazul în care conformitatea 
lucrărilor, bunurilor sau a serviciilor cu 
standardul respectiv nu a fost verificată 
de o parte terță, autoritățile contractante 
acceptă și un dosar tehnic din partea 
producătorului sau alte dovezi 
corespunzătoare, cum ar fi certificate și 
declarații.

Or. en

Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contractele de achiziții publice pot fi 
împărțite în loturi omogene sau 
eterogene. Pentru contractele având o 
valoare, determinată în conformitate cu 

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

contractului nu permite identificarea 
unor elemente distincte. Pentru contractele 
având o valoare, determinată în 
conformitate cu articolul 5, egală sau mai 
mare decât pragurile prevăzute la articolul 
4, dar nu mai mică de 500 000 EUR, dacă 
nu este posibilă împărțirea contractului în 
loturi din cauza faptului că obiectul 
contractului nu permite identificarea 
unor elemente distincte, autoritatea 
contractantă furnizează, în anunțul de 
participare sau în invitația pentru 
confirmarea interesului, raționamentul 
specific ce a stat la baza deciziei sale. 

Or. fr

Amendamentul 82
Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 83
Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În documentele procedurii de achiziție 
care conțin informații referitoare la 
loturi, autoritățile contractante solicită 
ofertantului să indice în oferta sa, pentru 
fiecare lot care face obiectul ofertei, 
partea din contract pe care intenționează 
să o subcontracteze unor terți, precum și 
subcontractanții avuți în vedere, până la 
trei niveluri consecutive de 
subcontractare, în conformitate cu 
articolul 71.

Or. en



PR\891975RO.doc 53/94 PE483.468v01-00

RO

Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferta a fost prezentată de un ofertant 
care nu este exclus în conformitate cu 
articolele 21 și 55 și care îndeplinește 
criteriile de selecție prevăzute de 
autoritatea contractantă în conformitate cu 
articolul 56 și, dacă este cazul, regulile și 
criteriile nediscriminatorii menționate la 
articolul 64.

(b) oferta a fost prezentată de un ofertant 
care nu este exclus în conformitate cu 
articolele 21 și 55 și care îndeplinește 
criteriile de selecție prevăzute de 
autoritatea contractantă în conformitate cu 
articolul 56 și, dacă este cazul, regulile și 
criteriile nediscriminatorii menționate la 
articolele 64 și 71.

Or. en

Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Autoritățile contractante nu atribuie un 
contract ofertantului care a depus cea mai 
bună ofertă, dacă stabilesc că oferta nu este 
conformă cu obligațiile din domeniul 
social, al muncii sau al mediului
prevăzute de legislația Uniunii, de 
legislația de la nivel național, de 
contractele colective de muncă aplicabile 
în locul în care sunt executate lucrările, 
serviciile sau sunt furnizate bunurile ori 
de dispozițiile internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI.

Or. en

Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care astfel de dispoziții 
legale nu sunt aplicabile, încălcarea altor 
dispoziții legislative aplicabile ofertantului 
și care asigură un nivel echivalent de 
protecție constituie, de asemenea, un 
temei pentru excludere.

Or. en

Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) participarea la traficul de persoane și 
la exploatarea prin muncă a copiilor, 
acțiuni cuprinse în Directiva 2011/36/UE 
a Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 
prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor 
acestuia1.
_____________
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1 JO L 101, 15.4.2011.

Or. en

Amendamentul 90
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autoritate contractantă poate exclude 
orice operator economic de la participarea 
la un contract de achiziție publică dacă este 
îndeplinită una dintre următoarele condiții:

O autoritate contractantă exclude orice 
operator economic de la participarea la un 
contract de achiziție publică dacă este 
îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului sau de dispozițiile internaționale 
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI, inclusiv în cadrul 
lanțului de aprovizionare. Respectarea 
legislației Uniunii sau a dispozițiilor 
internaționale include și respectarea într-o 
manieră echivalentă;

(a) dacă are cunoștință de o încălcare a 
obligațiilor în domeniul social, al muncii 
sau al mediului prevăzute de legislația 
Uniunii, de legislația de la nivel național 
și de contractele colective de muncă 
aplicabile în locul în care sunt executate 
lucrările, serviciile sau sunt furnizate 
bunurile sau de dispozițiile internaționale 
în domeniul social și al mediului 
enumerate în anexa XI, inclusiv în cadrul 
lanțului de aprovizionare; dacă lanțul de 
aprovizionare se află integral sau parțial 
în țări terțe, autoritatea contractantă poate 
exclude un operator economic dacă are 
cunoștință de o încălcare a dispozițiilor 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI;

Or. en
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Amendamentul 92
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă operatorul economic a dat dovadă 
de deficiențe semnificative sau persistente 
la îndeplinirea unei cerințe de fond 
prevăzute de un contract sau de contracte 
anterioare similare încheiate cu aceeași 
autoritate contractantă.

(d) dacă autoritatea contractantă deține 
informații obținute în urma unei evaluări 
efectuate de aceasta sau de o altă 
autoritate contractantă în conformitate cu 
articolul 73a, potrivit cărora operatorul 
economic a dat dovadă de deficiențe 
semnificative sau persistente la 
îndeplinirea unei cerințe de fond prevăzute 
de un contract sau de contracte anterioare 
similare încheiate cu aceeași autoritate 
contractantă.

Or. en

Amendamentul 93
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 94
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3a (nou)



PR\891975RO.doc 57/94 PE483.468v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea contractantă exclude 
orice operator economic de la participarea 
la un contract de achiziție publică dacă 
este îndeplinită una dintre condițiile 
stabilite la alineatele (1), (2) sau (3) în 
raport cu un subcontractant propus de 
operatorul economic în cauză în 
conformitate cu articolul 71. 

Or. en

Amendamentul 95
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 96
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

personal, adecvate pentru a preveni orice 
noi infracțiuni sau abateri, inclusiv sisteme 
de raportare și de control și structuri de 
audit intern care să supravegheze 
conformitatea. Dovezile puse la dispoziție 
în acest scop de candidat sau de ofertant 
trebuie să fie suficiente pentru a convinge 
autoritățile contractante de faptul că
măsurile luate de către candidați și 
ofertanți sau, după caz, fiabilitatea 
subcontractanților acestora, sunt 
suficiente pentru a preveni comiterea de 
noi infracțiuni sau abateri, ținând seama 
de gravitatea și de circumstanțele 
particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. 
Atunci când autoritatea contractantă nu 
este satisfăcută de dovezile prezentate, ea 
trebuie să precizeze motivele deciziei sale.

Or. en

Amendamentul 97
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante și operatorii 
economici pot obține cu ușurință informații 
și asistență cu privire la aplicarea 
prezentului articol prin punctul de legătură 
prevăzut la articolul 88.

(5) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot obține cu 
ușurință informații și asistență cu privire la 
aplicarea prezentului articol prin 
organismul unic, prin mai multe 
organisme sau prin structurile 
administrative create sau numite în acest 
sens în conformitate cu articolele 84 și 87.
Statele membre se asigură, de asemenea, 
că operatorii economici pot obține cu 
ușurință informații și asistență cu privire 
la aplicarea prezentului articol prin 
structurile administrative prevăzute la 
articolul 87a.

Or. en
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Amendamentul 98
Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) conformitatea cu normele și 
standardele din domeniul sănătății, 
siguranței, social și al muncii prevăzute 
de legislația Uniunii, de legislația de la 
nivel național și de contractele colective 
de muncă aplicabile în locul în care sunt 
executate lucrările, serviciile sau sunt 
furnizate bunurile.

Or. en

Amendamentul 99
Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 100
Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În ceea ce privește capacitatea tehnică și 
profesională, autoritățile contractante 
impun ca operatorii economici să posede 
sau să fi întreprins măsuri pentru a avea 
acces la experiența și resursele umane și 
tehnice necesare sau pentru a le 
achiziționa în vederea garantării 
executării contractului la un standard de 
calitate corespunzător și, dacă autoritatea 
contractantă solicită acest lucru, cu 
respectarea unei eventuale prevederi de 
executare a contractului prevăzute în 
conformitate cu articolul 70. Autoritățile 
contractante pot concluziona că operatorii 
economici nu vor asigura nivelul de 
performanță cerut în cazul în care constată 
că aceștia se află într-o situație de conflict 
de interese care ar putea afecta executarea 
contractului.

Or. en

Amendamentul 101
Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice de bunuri 
care necesită lucrări de amplasare sau de 
instalare, prestarea unor servicii sau 
execuția unor lucrări, capacitatea 
operatorilor economici de a presta 
serviciile sau de a executa instalațiile sau 
lucrările poate fi evaluată în funcție de 
aptitudinile, eficiența, experiența și 
fiabilitatea lor.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 102
Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatele 1, 2, 3, 4 și 5 de la prezentul 
articol se aplică procedurilor de 
subcontractare și subcontractanților.

Or. en

Amendamentul 103
Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sunt în măsură să furnizeze, la cerere și 
fără întârziere, documentele justificative 
cerute de autoritățile contractante în 
conformitate cu dispozițiile articolelor 59, 
60 și, atunci când este cazul, ale articolelor 
61 și 63.

(d) sunt în măsură să furnizeze, la cerere și 
fără întârziere, documentele justificative 
cerute de autoritățile contractante în 
conformitate cu dispozițiile articolelor 59, 
60 și, atunci când este cazul, ale articolului 
61, ale articolului 62 alineatul (1) și ale 
articolului 63.

Or. en

Amendamentul 104
Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de atribuirea contractului, 
autoritatea contractantă solicită ofertantului 
căruia a decis să-i atribuie contractul să 
depună documentația prevăzută la 
articolele 59 și 60 și, dacă este cazul, la 
articolul 61. Autoritatea contractantă poate 
invita operatorii economici să completeze 
sau să clarifice certificatele și documentele 
prezentate în temeiul articolelor 59, 60 și
61.

Înainte de atribuirea contractului, 
autoritatea contractantă solicită ofertantului 
căruia a decis să-i atribuie contractul să 
depună documentația prevăzută la 
articolele 59 și 60 și, dacă este cazul, la 
articolul 61. Autoritatea contractantă poate 
invita operatorii economici să completeze 
sau să clarifice certificatele și documentele 
prezentate în temeiul articolelor 59, 60, 61 
și al articolului 62 alineatul (1).
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Or. en

Amendamentul 105
Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale creează arhive de 
certificate online securizate, în care 
întreprinderile pot depune toate 
documentele pertinente o dată la doi ani. 
Documentele în cauză sunt accesibile 
tuturor autorităților contractante de la 
toate nivelurile prin intermediul unui 
număr de identificare personal.

Or. en

Amendamentul 106
Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 89 
pentru a modifica anexa XIII în funcție de 
progresul tehnic sau din motive de ordin 
administrativ. Comisia stabilește totodată 
formularul standard pentru pașaportul 
european pentru achiziții publice. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 91.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 89 
pentru a modifica anexa XIII în funcție de 
progresul tehnic sau din motive de ordin 
administrativ. Comisia stabilește totodată, 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, formularul standard pentru 
pașaportul european pentru achiziții 
publice. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 91.

Or. en

Amendamentul 107
Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Ca regulă generală, dovada situației 
economice și financiare a operatorului 
economic, precum și dovada conformității 
cu normele și standardele din domeniul 
sănătății, siguranței, social și al muncii 
prevăzute de legislația Uniunii, de 
legislația de la nivel național și de 
contractele colective de muncă aplicabile 
în locul în care sunt executate lucrările, 
serviciile sau sunt furnizate bunurile, pot
fi furnizate prin una sau mai multe dintre 
referințele enumerate în anexa XIV partea 
1.

Or. en

Amendamentul 108
Propunere de directivă
Articolul 60 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Capacitățile tehnice ale operatorilor 
economici pot fi dovedite în unul sau mai 
multe dintre modurile enumerate în anexa 
XIV partea 2, în funcție de natura, 
cantitatea sau importanța și de utilizarea 
lucrărilor, a bunurilor sau a serviciilor.

(3) Capacitățile tehnice ale operatorilor 
economici pot fi dovedite în unul sau mai 
multe dintre modurile enumerate în anexa 
XIV partea 2, în funcție de natura, 
cantitatea, calitatea, caracterul sustenabil
sau importanța și de utilizarea lucrărilor, a 
bunurilor sau a serviciilor.

Or. en

Amendamentul 109
Propunere de directivă
Articolul 61 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standarde de asigurare a calității și 
standarde de management de mediu

Standarde de asigurare a calității și 
standarde de management social și de 
mediu
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Or. en

Amendamentul 110
Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile contractante pot cere să 
fie prezentate certificate întocmite de 
organisme independente, prin care să se 
ateste conformitatea operatorului 
economic cu normele și standardele din 
domeniul sănătății, siguranței, social și al 
muncii prevăzute de legislația Uniunii, de 
legislația de la nivel național și de 
contractele colective de muncă aplicabile 
în locul în care sunt executate lucrările, 
serviciile sau sunt furnizate bunurile.

Or. en

Amendamentul 111
Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 112
Propunere de directivă
Articolul 63 – alineatul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile care pot fi deduse din 
înscrierea pe listele oficiale sau din 
certificare nu pot fi contestate fără 
justificare. În ceea ce privește plata 
contribuțiilor la asigurările sociale și plata 
impozitelor și taxelor, se poate solicita un 
certificat suplimentar, de la fiecare 
operator economic înregistrat, cu ocazia 
fiecărui contract care urmează să fie 
atribuit.

Informațiile care pot fi deduse din 
înscrierea pe listele oficiale sau din 
certificare nu pot fi contestate fără 
justificare. În ceea ce privește plata 
contribuțiilor la asigurările sociale și plata 
impozitelor și taxelor, se solicită un 
certificat suplimentar, de la fiecare 
operator economic înregistrat, cu ocazia 
fiecărui contract care urmează să fie 
atribuit.

Or. en

Amendamentul 113
Propunere de directivă
Articolul 63 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorilor economici din alte state 
membre nu li se poate impune o astfel de 
înscriere sau certificare în vederea 
participării la un contract de achiziție 
publică. Autoritățile contractante recunosc 
certificatele echivalente eliberate de 
organisme stabilite în alte state membre. 
Ele acceptă și alte mijloace de probă 
echivalente.

(7) Autoritățile contractante recunosc 
certificatele echivalente eliberate de 
organisme stabilite în alte state membre. 
Ele acceptă și alte mijloace de probă 
echivalente.

Or. en

Amendamentul 114
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

(a) oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic;
(b) costul cel mai scăzut.

Or. en

Amendamentul 115
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 116
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 117
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) procesul ciclului de viață și 
caracteristicile ciclului de viață;

Or. en

Amendamentul 118
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) procesul de producție sustenabil din 
punct de vedere social;

Or. en

Amendamentul 119
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 120
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile de atribuire asigură posibilitatea 
unei concurențe efective și corecte și sunt 
însoțite de cerințe care să permită 
verificarea efectivă de către autoritatea 
contractantă a informațiilor furnizate de 
către ofertanți, pentru a se determina 
dacă aceștia îndeplinesc criteriile de 
atribuire.

Or. en

Amendamentul 122
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

ofertei care este cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic trebuie:

(a) să aibă legătură cu obiectul 
contractului;
(b) să fie însoțite de cerințe care să permită 
verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți;

(c) să asigure posibilitatea unei 
concurențe efective.

Autoritățile contractante trebuie să verifice 
efectiv, pe baza informațiilor și a dovezilor 
furnizate de ofertanți, dacă ofertele 
îndeplinesc criteriile de atribuire.

Or. en

Amendamentul 123
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritatea contractantă precizează în 
anunțul de participare, în invitația pentru 
confirmarea interesului, în documentele 
achiziției sau, în cazul dialogului 
competitiv, în documentul descriptiv, 
ponderea relativă pe care o acordă fiecărui 
criteriu ales pentru determinarea ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic.

Or. en
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Amendamentul 124
Propunere de directivă
Articolul 67 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calcularea costurilor pe ciclu de viață Aspecte legate de ciclul de viață

Or. en

Amendamentul 125
Propunere de directivă
Articolul 68 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ofertantul nu este în măsură să 
furnizeze certificatele și documentele 
necesare în conformitate cu articolele 59, 
60 și 61;

(a) ofertantul nu este în măsură să 
furnizeze certificatele și documentele 
necesare în conformitate cu articolele 59, 
60, 61 și cu articolul 62 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 126
Propunere de directivă
Articolul 68 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) ofertantul nu este în măsură să 
prezinte informații actualizate referitoare 
la plata contribuțiilor la asigurările 
sociale și a impozitelor aplicabile înainte 
de atribuirea contractului;

Or. en

Amendamentul 127
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 128
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 129
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 130
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 131
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 132
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 133
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) conformitatea cu normele și 
standardele din domeniul sănătății, 
siguranței, social și al muncii prevăzute 
de legislația Uniunii, de legislația de la 
nivel național și de contractele colective 
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de muncă aplicabile în locul în care sunt 
executate lucrările, serviciile sau sunt 
furnizate bunurile.

Or. en

Amendamentul 134
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) conformitatea cu cerințele de 
subcontractare stabilite la articolul 71.

Or. en

Amendamentul 135
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Autoritățile contractante trebuie să 
respingă oferta atunci când constată că 
aceasta este anormal de scăzută deoarece 
nu respectă obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii, de legislația de la nivel 
național și de contractele colective de 
muncă aplicabile în locul în care sunt 
executate lucrările, serviciile sau sunt 
furnizate bunurile, în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Or. en

Amendamentul 136
Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În documentele achiziției, autoritatea 
contractantă solicită ofertantului să indice 
în oferta sa partea din contract pe care 
intenționează să o subcontracteze unor 
terți, precum și subcontractanții propuși.

Or. en

Amendamentul 137
Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre limitează 
posibilitatea ca un ofertant să 
subcontracteze elemente ale lucrărilor sau 
serviciilor ce urmează să fie executate sau 
ale bunurilor ce urmează să fie furnizate 
la cel mult trei niveluri de subcontractare 
succesive.

Or. en

Amendamentul 138
Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 139
Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii contractantului principal. 
Statele membre asigură existența unui 
sistem de răspundere individuală și în 
solidar de-a lungul lanțului de 
subcontractare. Ele se asigură că 
contractantul principal și orice 
subcontractant intermediar care au 
încălcat drepturile fundamentale, 
cerințele de sănătate și de siguranță sau 
normele și standardele sociale și de 
muncă prevăzute de legislația Uniunii, de 
legislația de la nivel național și de 
contractele colective de muncă aplicabile 
în locul în care sunt executate lucrările, 
serviciile sau sunt furnizate bunurile, pot 
fi obligați să efectueze plățile datorate în 
legătură cu încălcările în cauză, cum ar fi 
remunerațiile, impozitele sau contribuțiile 
la asigurările sociale restante, împreună 
cu subcontractantul angajator sau cu 
contractantul angajat de un 
subcontractant direct sau în locul 
acestora.
Statele membre pot prevedea în legislația 
națională norme mai stricte privind 
răspunderea.
Autoritatea contractantă stipulează în 
contractul încheiat cu contractantul 
principal, iar contractantul principal și 
toți subcotractanții intermediari stipulează 
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în contractele încheiate cu 
subcontractanții lor că, în cazul în care 
au motive să bănuiască subcontractantul 
imediat următor de faptul că încalcă 
normele stabilite la al doilea paragraf, 
subcontractantul imediat următor 
întreprinde fără întârziere măsuri în 
vederea remedierii situației și că, în caz 
contrar, contractul în cauză este reziliat.

Or. en

Amendamentul 140
Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 4 și este mai mică de 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. en

Amendamentul 141
Propunere de directivă
Articolul 73a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 73a
Monitorizarea execuției contractului

(1) Autoritățile contractante pot 
monitoriza, sau pot fi obligate de statele 
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membre să monitorizeze 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 performanței se 
comunică contractantului în cauză, 
căruia i se oferă posibilitatea de a 
contesta rezultatele acesteia într-un 
termen rezonabil și de a obține protecție 
judiciară.
(2) În cazul în care se efectuează o 
evaluare în conformitate cu alineatul (1) 
și se constată că un operator economic 
sau un subcontractant numit de către 
operatorul economic în cauză în scopul 
executării contractului a dat dovadă de 
deficiențe semnificative sau constante în 
îndeplinirea oricărei cerințe semnificative 
incluse în contract, iar operatorul 
economic nu contestă rezultatele evaluării 
sau contestările formulate de operatorul 
economic nu au fost validate prin 
valorificarea protecției judiciare, 
autoritatea contractantă comunică faptul 
evaluării și detaliile necesare ale acesteia 
autorităților de supraveghere și celor 
administrative menționate la articolele 84 
și 88.
(3) 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 84, 
87 și 88.

Or. en
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Amendamentul 142
Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 143
Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Autoritățile contractante se asigură că, la 
alegerea furnizorului de servicii, se ține 
seama în mod corespunzător de 
standardele și considerațiile sociale, în 
conformitate cu articolul 2 punctul 22b și 
cu articolele 40, 54, 55, 56 și 71.
Atunci când selectează furnizorul de 
servicii, autoritățile contractante 
examinează posibilitatea utilizării 
contractelor rezervate, în conformitate cu 
articolul 17.
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Or. en

Amendamentul 144
Propunere de directivă
Articolul 77 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la teritoriul sau la o parte din teritoriul 
unui stat membru;

eliminat

Or. en

Amendamentul 145
Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În statele membre în care există deja un 
organism de supraveghere, acestuia i se 
atribuie responsabilitățile descrise la 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 146
Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) instituirea și aplicarea unor sisteme
complexe și eficace de alertare (red-

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

flagging) și monitorizare pentru 
prevenirea, depistarea și raportarea 
corespunzătoare a situațiilor de fraudă, 
corupție, conflict de interese, a altor 
nereguli similare grave și a încălcărilor 
specifice ale dispozițiilor articolelor 54, 55 
și 71, produse în cadrul procedurilor de 
achiziție;

Or. en

Amendamentul 147
Propunere de directivă
Articolul 87 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistență pentru autoritățile contractante și 
pentru întreprinderi

Asistență pentru autoritățile contractante

Or. en

Amendamentul 148
Propunere de directivă
Articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre pun la dispoziție 
structuri de asistență tehnică în scopul de a 
oferi autorităților contractante consiliere, 
îndrumare și asistență juridică și 
economică pentru pregătirea și derularea 
procedurilor de achiziții. Statele membre se 
asigură, de asemenea, că fiecare autoritate 
contractantă poate obține consiliere și 
asistență competentă pe probleme 
individuale, în special în legătură cu 
dispozițiile articolelor 54, 55 și 71.

Or. en
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Amendamentul 149
Propunere de directivă
Articolul 87 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îmbunătățirii accesului la 
achizițiile publice pentru operatorii 
economici, în special pentru IMM-uri, și 
pentru a facilita înțelegerea corectă a 
dispozițiilor prezentei directive, statele 
membre se asigură că se poate obține 
asistența corespunzătoare, inclusiv prin 
mijloace electronice sau prin utilizarea 
rețelelor existente destinate asistenței în 
afaceri.

eliminat

Or. en

Amendamentul 150
Propunere de directivă
Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii economici care intenționează 
să participe la o procedură de achiziție 
într-un alt stat membru trebuie să aibă la 
dispoziție asistență administrativă 
specifică. Această asistență trebuie să 
acopere cel puțin cerințele administrative 
din statul membru în cauză, precum și 
eventualele obligații legate de achizițiile 
publice electronice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 151
Propunere de directivă
Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că operatorii eliminat
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economici interesați au acces cu ușurință 
la informații corespunzătoare referitoare 
la obligațiile privind impozitele sau 
protecția mediului și la obligațiile impuse 
de legislația socială și de legislația muncii 
în vigoare în statul membru, regiunea sau 
localitatea unde urmează să se desfășoare 
lucrările sau să se presteze serviciile și 
care se aplică lucrărilor desfășurate la 
fața locului sau serviciilor prestate pe 
durata executării contractului.

Or. en

Amendamentul 152
Propunere de directivă
Articolul 87 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 153
Propunere de directivă
Articolul 87a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 87a
Informarea operatorilor economici

Pentru a contribui la înțelegerea corectă a 
dispozițiilor prezentei directive, statele 
membre se asigură că informațiile 
adecvate sunt disponibile, inclusiv 
electronic și prin rețelele existente 
destinate asistenței în afaceri.
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Operatorii economici care intenționează 
să participe la o procedură de achiziție 
într-un alt stat membru trebuie să aibă la 
dispoziție informații specifice. Aceste 
informații precizează cel puțin cerințele 
administrative din statul membru în 
cauză, precum și eventualele obligații 
legate de achizițiile publice electronice.
Statele membre se asigură că operatorii 
economici interesați au acces cu ușurință 
la informații corespunzătoare referitoare 
la obligațiile privind impozitele sau 
protecția mediului și la obligațiile impuse 
de legislația socială și de legislația muncii 
în vigoare în statul membru, regiunea sau 
localitatea unde urmează să se desfășoare 
lucrările sau să se presteze serviciile, și 
aplicabile lucrărilor desfășurate la fața 
locului sau serviciilor prestate pe durata 
executării contractului.

Or. en

Amendamentul 154
Propunere de directivă
Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolele 6, 13, 19, 20, 23, 
54, 59, 67 și 86 este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
începând de la [data intrării în vigoare a 
prezentei directive].

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolele 6, 13, 19, 20, 23, 
59, 67 și 86 este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de timp nedeterminată, 
începând de la [data intrării în vigoare a 
prezentei directive].

Or. en

Amendamentul 155
Propunere de directivă
Anexa VIII – punctul 1



PE483.468v01-00 84/94 PR\891975RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.  „specificație tehnică” înseamnă: eliminat
(a) în cazul contractelor de achiziții 
publice de lucrări, ansamblul cerințelor 
tehnice cuprinse în special în 
documentele achiziției și care definesc 
caracteristicile pe care trebuie să le aibă 
un material, un produs sau un bun 
furnizat, astfel încât aceasta să poată fi 
utilizat în scopul urmărit de autoritatea 
contractantă; aceste caracteristici includ 
nivelurile de performanță 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 
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;
(b) în cazul contractelor de achiziții 
publice de bunuri sau de servicii, o 
specificație menționată într-un document 
pentru a defini caracteristicile pe care 
trebuie să le aibă un produs sau serviciu, 
precum nivelurile de calitate, nivelurile de 
performanță ecologică, proiectarea pentru 
toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul 
pentru persoanele cu dizabilități) și 
evaluarea conformității, performanțele, 
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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;

Or. en

Amendamentul 156
Propunere de directivă
Anexa VIII – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „standard” înseamnă o specificație 
tehnică aprobată de către un organism 
recunoscut de standardizare în vederea 
utilizării repetate sau permanente, care nu 
este obligatorie și care se încadrează în una 
dintre categoriile următoare: 

2. „standard” înseamnă 

(a) o specificație aprobată de către un 
organism desemnat de standardizare în 
vederea utilizării repetate sau permanente, 
care nu este obligatorie și care se 
încadrează în una dintre categoriile 
următoare: 

(a) standard internațional: un standard 
adoptat de un organism internațional de 
standardizare și pus la dispoziția 
publicului;

(i) standard internațional: un standard 
adoptat de un organism internațional de 
standardizare și pus la dispoziția 
publicului;

(b) standard european: un standard adoptat 
de un organism european de standardizare 
și pus la dispoziția publicului;

(ii) standard european: un standard adoptat 
de un organism european de standardizare 
și pus la dispoziția publicului;

(c) standard național: un standard adoptat 
de un organism național de standardizare și 
pus la dispoziția publicului;

(iii) standard național: un standard adoptat 
de un organism național de standardizare și 
pus la dispoziția publicului;

(b)  un agrement tehnic european;
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(c) o specificație tehnică comună;
(d) o referință tehnică; sau
(e) un standard verificat de o parte terță și 
atestarea aferentă.

Or. en

Amendamentul 157
Propunere de directivă
Anexa VIII – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „agrement tehnic european” înseamnă 
o evaluare tehnică favorabilă a adecvării 
pentru utilizare a unui produs într-un 
anumit scop, fondată pe îndeplinirea 
cerințelor de bază pentru construcție prin 
caracteristicile intrinseci ale respectivului 
produs și condițiile stabilite de aplicare și 
utilizare. Agrementul tehnic european 
este eliberat de un organism desemnat în 
acest scop de statul membru;

eliminat

Or. en

Amendamentul 158
Propunere de directivă
Anexa VIII – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „specificație tehnică comună” 
înseamnă orice specificație tehnică 
elaborată în conformitate cu o procedură 
recunoscută de statele membre sau în 
conformitate cu articolele 9 și 10 din 
Regulamentul [XXX] al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
standardizarea europeană [și de 
modificare a Directivelor 89/686/CEE și 
93/15/CEE ale Consiliului și a 
Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 

eliminat
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95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 
2009/23/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului] și care este publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităților 
Europene;

Or. en

Amendamentul 159
Propunere de directivă
Anexa VIII – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „referință tehnică” înseamnă orice 
produs elaborat de organismele europene 
de standardizare, altul decât standardele 
europene, în conformitate cu proceduri 
adaptate în funcție de evoluția cerințelor 
pieței.

eliminat

Or. en

Amendamentul 160
Propunere de directivă
Anexa VIII – paragraful 1 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „Standard verificat de o parte terță” 
înseamnă o specificație stabilită în 
legătură cu caracteristicile de mediu, 
sociale sau de altă natură ale unei lucrări, 
ale unui serviciu sau ale unor bunuri 
(inclusiv caracteristici ale ciclului de viață 
și ale procesului de producție sustenabil 
din punct de vedere social) care este 
accesibilă tuturor părților interesate și 
impune verificarea conformității de către 
o parte terță independentă de ofertanți, iar 
criteriile care stau la baza specificației:
(i) vizează numai caracteristicile legate de 
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obiectul contractului;
(ii) sunt elaborate pe baza unor informații 
științifice sau pe baza altor criterii 
nediscriminatorii și verificabile în mod 
obiectiv;
(iii) sunt stabilite printr-o procedură 
deschisă și transparentă, în cadrul căreia 
pot participa toate părțile interesate, 
inclusiv organisme guvernamentale, 
sindicate, consumatori, producători, 
distribuitori și organizații de mediu;
(iv) sunt stabilite de o parte terță 
independentă de operator economic care 
solicită verificarea conformității.

Or. en

Amendamentul 161

Propunere de directivă
Anexa XI – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Convenția 94 OIM referitoare la 
Clauzele privind condițiile de muncă 
(contractele publice);

Or. en

Amendamentul 162

Propunere de directivă
Anexa XIII – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atestarea că operatorul economic nu 
face obiectul unei decizii cu forță de res 
judicata, conform celor prevăzute la 
articolul 55 alineatul (1);

Or. en
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Amendamentul 163

Propunere de directivă
Anexa XIII – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) atestarea că operatorul economic nu 
a încălcat niciuna dintre obligațiile 
enumerate la articolul 55 alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 164

Propunere de directivă
Anexa XIII -  litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) atestarea că autoritatea emitentă nu 
are cunoștință că operatorul economic ar 
fi într-una dintre situațiile enumerate la 
articolul 55; 

Or. en

Amendamentul 165
Propunere de directivă
Anexa XIV – Partea II – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) atestări sau declarații 
corespunzătoare care să demonstreze 
respectarea normelor și standardelor 
stabilite de dreptul social și dreptul 
muncii, definite în legislația Uniunii și în 
cea națională, precum și în acordurile 
colective aplicabile în locul în care 
urmează să se desfășoare lucrarea, 
serviciul sau furnizarea;
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Or. en

Amendamentul 166
Propunere de directivă
Anexa XIV – Partea II – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) precizarea sistemelor de management 
și de trasabilitate din cadrul lanțului de 
aprovizionare pe care operatorul 
economic le va putea aplica în cadrul 
executării contractului; 

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

În opinia raportorului, actualizarea directivelor privind achizițiile publice ar trebui să atingă 
un nivel de echilibru între simplificarea normelor, pe de o parte, și stabilirea de proceduri 
riguroase și eficiente, bazate pe criterii de atribuire centrate pe inovare și sustenabilitate, pe de 
altă parte, asigurând în același timp o mai mare participare a IMM-urilor și generalizând 
achizițiile publice electronice. 

Scopul ar trebui să fie acela de a valorifica la maximum potențialul achizițiilor publice în 
cadrul pieței unice, în vederea promovării unei creșteri economice sustenabile, a ocupării 
forței de muncă și a incluziunii sociale. Ținând cont de faptul că achizițiile publice constituie 
o parte importantă a economiei (pondere estimată la 19% din PIB-ul UE), revizuirea cu succes 
și punerea în aplicare a normelor referitoare la achizițiile publice ar ajuta în mod considerabil 
la relansarea investițiilor în cadrul economiei reale și la depășirea crizei actuale a economiei 
europene.

Raportorul salută propunerile Comisiei și consideră că acestea conțin o serie de idei și 
principii noi și interesante. Acestea necesită însă îmbunătățiri în vederea atingerii unui rezultat 
optim. O argumentare mai detaliată a propunerilor raportorului se regăsește în documentul de 
lucru din 23 februarie 2012 (PE 483.690), redactat de raportor în pregătirea prezentului 
proiect de raport.

 O derulare a achizițiilor publice eficace și sustenabilă din punct de vedere social
În special în privința aspectelor sociale, raportorul consideră că propunerea Comisiei nu este 
suficient de fermă. Prin urmare, raportorul dorește să introducă respectarea normelor sociale 
în toate etapele procedurii de achiziții publice. 

Raportorul a dezvoltat astfel specificațiile tehnice din documentele de achiziție și a definit
caracteristicile necesare ale lucrărilor, serviciilor și furnizărilor, pentru ca acestea să permită 
autorității contractante să atingă o serie de obiective legate de sustenabilitate, în cazul în care 
dorește acest lucru. Specificațiile tehnice ar trebui, prin urmare, să cuprindă cerințe de 
performanță legate, de exemplu, de mediu, cerințe privind organizarea, calificarea și 
experiența lucrătorilor care urmează să execute lucrările prevăzute în contract, cerințe privind 
securitatea, în special metode de evaluare a calității produselor, privind ambalajele și 
instrucțiunile de utilizare, precum și privind ciclul de viață și caracteristicile procesului de 
producție din perspectiva sustenabilității sociale. 

Conceptul de producție sustenabilă din punct de vedere social, creat de raportor și inclus 
printre criteriile de atribuire, este definit ca un proces de producție legat de obiectul 
contractului de achiziție - furnizări, lucrări sau servicii - care garantează respectarea sănătății 
și a siguranței lucrătorilor, precum și a normelor sociale. Criteriile sociale aplicate acestui 
proces de producție sustenabil din punct de vedere social se referă la standarde sociale 
definite și atestate conform legislațiilor naționale și europene și prin intermediul convențiilor 
colective.
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În plus, raportorul propune motive de excludere mai stricte, conferind caracter obligatoriu 
respingerii, în cazul unei achiziții publice, a tuturor operatorilor economici care și-au încălcat 
obligațiile ce le incumbă în temeiul dreptului social și al dreptului muncii, precum și cele care 
decurg din principiul egalității de gen, obligații definite în legislația națională, în legislația 
europeană și în convențiile colective. În aceeași ordine de idei, autoritățile contractante nu pot 
atribui contractul operatorului economic care depune oferta cea mai bună dacă acesta nu poate 
oferi informații actualizate cu privire la plata cotizațiilor sociale.

În ceea ce privește criteriile de selecție, raportul dorește ca autoritățile contractante să poată 
impune condiții de participare legate și de respectarea standardelor în domeniul sănătății și 
siguranței lucrătorilor din dreptul social și al muncii, stabilite de legislația națională și 
europeană și prin convențiile colective. 

În final, în stadiul criteriilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, raportorul 
consideră că trebuie să se renunțe definitiv la criteriul prețului celui mai scăzut, care să fie 
înlocuit de cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.  Având în 
vedere faptul că oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ține cont și de preț, 
autoritățile contractante ar putea astfel să facă alegerea cea mai potrivită în funcție de 
propriile necesități și, mai ales, să ia în considerare aspectele sociale strategice, criteriile 
sociale - în special drepturile sociale și dreptul muncii, condițiile de muncă, siguranța și 
sănătatea la locul de muncă, posibilitățile persoanelor defavorizate, ale tinerilor, femeilor, 
persoanelor în vârstă și șomerilor de lungă durată de a ocupa un loc de muncă - criteriile de 
mediu și, în special, comerțul echitabil. După cum s-a subliniat anterior, conceptul de proces 
de producție sustenabil din punct de vedere social este inclus în oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic. În plus, definiția ciclului de viață trebuie să cuprindă și locul de 
producție. În anumite cazuri precise, Uniunea Europeană ar trebui să aibă posibilitatea de a-și 
îndrepta preferințele, la atribuirea contractelor de achiziții publice, către producătorii locali, în 
special către IMM-uri. Pe lângă promovarea dezvoltării sustenabile și prezervarea filierelor 
locale și regionale, această dispoziție ar oferi autorităților contractante un instrument care să 
permită atenuarea consecințelor crizei economice la nivel local.

Cu toate acestea, este util de precizat că, din rațiuni de eficiență și securitate juridică, niciunul 
dintre criteriile de atribuire nu va comporta o libertate totală de alegere pentru autoritatea 
contractantă: criteriile de atribuire alese pentru a identifica oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic trebuie întotdeauna să fie în raport cu obiectul tranzacției și să 
garanteze posibilitatea unei concurențe eficace.

Pentru a asigura o executare eficientă a contractelor de achiziții publice, statele membre 
trebuie să aibă, de asemenea, posibilitatea de a obliga autoritățile contractante să controleze 
performanța operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul.

 O participare efectivă a IMM-urilor prin modalități adecvate de subcontractare 
Raportorul este în favoarea subcontractării, în măsura în care aceasta permite dezvoltarea 
IMM-urilor. Cu toate acestea, există unele situații dramatice, în care practica subcontractării 
în cascadă conduce la exploatarea lucrătorilor și, în consecință, la achiziții publice de o 
calitate inferioară. În interesul tuturor, întreprinderi și autorități contractante deopotrivă, 
trebuie asigurat, la executarea contractelor de achiziții publice, o muncă de calitate, realizată 
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în respectul dreptului muncii. Din acest motiv, raportorul propune limitarea subcontractării în 
cascadă prin fixarea unei limite de maximum trei subcontractanți consecutivi. De asemenea, 
raportorul propune introducerea principiului responsabilității de-a lungul întregului lanț al 
subcontractării, pentru ca responsabilitatea să fie asumată la toate nivelurile cu privire la 
respectarea drepturilor fundamentale, a sănătății și siguranței lucrătorilor și a legilor în 
vigoare în domeniul muncii.

Autoritățile contractante trebuie, în plus, să solicite ofertantului să indice în oferta pe care o 
prezintă partea din contract pe care are intenția să o subcontracteze eventual unor terți, 
precum și subcontractanții avuți în vedere.

Dispozițiile referitoare la ofertele anormal de ieftine trebuie, de asemenea, consolidate, pentru 
ca orice subcontractare care nu respectă dreptul muncii să fie imposibilă.  

Raportorul susține propunerea Comisiei de a generaliza recursul la procedurile electronice de 
achiziții publice. Participarea IMM-urilor va fi simplificată și încurajată. Raportorul dorește, 
cu toate acestea, menținerea termenelor actuale de depunere a ofertelor, stabilite de Directiva 
2004/18  și consideră că un termen minim este într-adevăr necesar pentru ca subcontractanții, 
în special IMM-urile, să poată elabora o propunere adecvată.

Raportorul susține, de asemenea, crearea pașaportului european electronic pentru achiziții 
publice, care va facilita cu siguranță participarea IMM-urilor.

 Proceduri de achiziții publice mai simple pentru autoritățile contractante
Raportorul acordă o atenție deosebită autorităților contractante care vor avea sarcina de a 
aplica elementele viitoarei directive privind procedurile de achiziții publice. Din acest motiv, 
preferă să nu le complice sarcina și să le permită să realizeze achiziții publice eficace, pentru 
binele colectivității proprii. 

Raportorul consideră, de aceea, că este indispensabil ca toate procedurile prevăzute în 
directivă să fie transpuse de statele membre: fiecare autoritate contractantă trebuie să aibă la 
dispoziție un set de instrumente care să-i permită să aleagă procedura cea mai adaptată la 
necesitățile sale. Raportorul este de părere că ar fi de dorit ca procedura negociată să fie 
extinsă în viitor. 

De asemenea, raportorul consideră că statele membre trebuie să ofere autorităților 
contractante mijloace tehnice și financiare care să le permită să se adapteze procedurilor 
online de achiziții publice și să-și pregătească invitațiile de participare.

Raportorul urmărește, în plus, facilitarea relațiilor între autoritățile publice față de forma 
propusă de Comisie. Aceasta din urmă sistematizează, în realitate, într-un mod relativ 
restrictiv jurisprudența existentă. În consecință, s-ar reduce în foarte mare măsură marja de 
manevră a colectivităților locale, în detrimentul eficacității generale a achizițiilor publice. Din 
acest motiv, raportorul prevede excepții de la principiul interzicerii totale a participării 
private, insistând însă totodată asupra exigenței de a se urmări interesul general.

Raportorul susține propunerea Comisiei Europene de a elimina distincția dintre serviciile 
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prioritare și cele neprioritare. Raportorul consideră că instituirea unui regim special al 
serviciilor sociale este o idee pertinentă, având în vedere specificul acestora și obiectivul 
garantării unei utilizări strategice a achizițiilor publice, însă dorește să flexibilizeze acest 
regim, suprimând obligația de publicare ex-ante, dar insistând, în același timp, asupra 
necesității respectării principiilor transparenței și egalității de tratament.

În ceea ce privește autoritatea națională de supraveghere, raportorul consideră că este 
important ca fiecare stat membru să aibă o autoritate responsabilă de buna desfășurare a 
achizițiilor publice. Cu toate acestea, dorește să evite orice sarcină administrativă 
suplimentară care ar putea frâna activitatea autorităților contractante. Din acest motiv, 
consideră că statele membre care dispun deja de o autoritate de acest tip trebuie să-i 
încredințeze acesteia noile responsabilități.


