
AD\913177RO.doc PE492.628v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru comerţ internaţional

2011/0438(COD)

21.9.2012

AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

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

Raportor pentru aviz: Gianluca Susta



PE492.628v02-00 2/31 AD\913177RO.doc

RO

PA_Legam



AD\913177RO.doc 3/31 PE492.628v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a propus recent modernizarea directivelor privind contractele publice (directiva 
2004/18/CE) și privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor și serviciilor poștale (directiva 2004/17/CE). În plus, au fost 
prezentate o propunere privind o nouă directivă menită să reglementeze sectorul concesiunilor 
și numai după aceea o propunere de regulament privind accesul bunurilor și serviciilor din țări 
terțe pe piața internă a contractelor publice din UE și procedurile de sprijinire a negocierilor 
privind accesul bunurilor și serviciilor din UE pe piețele de achiziții publice ale țărilor terțe.

La nivel internațional, achizițiile publice reprezintă un procent important din comerțul 
mondial: sectorul achizițiilor publice reprezintă între 15 și 20% din PIB în țările dezvoltate. În 
ciuda importanței sale, piața achizițiilor publice rămâne unul dintre sectoarele cele mai închise 
(Comisia estimează că mai mult de jumătate din piața mondială a achizițiilor publice este încă 
închisă concurenței internaționale) și mai puțin reglementate în contextul comerțului 
internațional.

La nivel multilateral, actul normativ de referință este Acordul internațional privind achizițiile 
publice (Government Procurement Agreement - GPA), care de curând a făcut obiectul unui 
proces de revizuire încheiat în martie 2012. Această revizuire a fost finalizată în scopul de a 
crește transparența și gradul de deschidere a piețelor internaționale de achiziții publice și de a 
simplifica procedurile. În acest context, raportorul pentru aviz se pronunță în favoarea unui 
astfel de proces de revizuire și speră într-o aprobare rapidă din partea UE; în același timp, 
constată că numai 42 de state membre ale OMC (din care nu mai puțin de 27 sunt state 
membre ale UE) au aderat până în prezent la acest Acord internațional și speră din toată inima 
ca numeroase alte state să procedeze la fel, în special țările mai dezvoltate și economiile 
emergente, pentru a extinde acoperirea geografică și a obține, astfel, un sistem de norme 
comun acceptate și cu validitate universală în acest sector important al comerțului 
internațional. 

Dispoziții specifice legate de sectorul achizițiilor publice se regăsesc și într-un alt acord 
OMC, Acordul general privind comerțul cu servicii (GATS).

La nivel bilateral, UE este, de asemenea, supusă obligațiilor asumate deja în contextul unor 
acorduri bilaterale deja încheiate (cu Albania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 
CARIFORUM, Chile, Croația, Mexic, Muntenegru, Coreea de Sud și Elveția). Sectorul 
achizițiilor publice reprezintă un capitol important și de multe ori delicat în cadrul 
negocierilor în curs pentru încheierea unor posibile noi acorduri comerciale cu alți parteneri 
internaționali.  

În acest context internațional, raportorul pentru aviz subliniază importanța dimensiunii 
internaționale a sectorului achizițiilor publice. În plus, subliniază necesitatea unei deschideri 
progresive a piețelor internaționale ale achizițiilor publice pe baza unui sistem de norme 
comun acceptate, sub semnul reciprocității, echității și respectării standardelor internaționale 
în domeniul social, al mediului și al muncii. În prezent, Uniunea Europeană asigură 
operatorilor internaționali un grad semnificativ de deschidere a propriei piețe a achizițiilor 
publice, deschidere care de multe ori nu este aplicată în același mod de alți importanți 
parteneri comerciali internaționali. 
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Prin urmare, raportorul îndeamnă la măsuri mai incisive din partea UE, prin intermediul unor 
inițiative legislative și a unui stil de negociere coerent, în scopul restabilirii unor condiții 
echilibrate și al instaurării unui mediu concurențial cu adevărat echitabil la nivel internațional. 

Din această perspectivă, regretă alegerea Comisiei de a nu proceda la o reglementare unitară a 
„dimensiunii externe” a sectorului achizițiilor publice. Decizia de a nu propune din nou 
dispozițiile prezente în directiva 2004/17/CE privind ofertele de bunuri și servicii străine și 
prezentarea ulterioară a unei inițiative legislative complementare, dar cu totul autonome, chiar 
și în ceea ce privește procedura legislativă, chiar dacă conținutul acesteia este de apreciat, 
riscă să creeze un vid juridic periculos, lipsind legislația europeană de dispoziții menite să 
reglementeze accesul bunurilor, serviciilor și întreprinderilor din țări terțe pe piața europeană 
a achizițiilor publice.

Din acest motiv, raportorul consideră extrem de importantă reintroducerea unor norme 
specifice menite să reglementeze în mod organic și extensiv condițiile prin intermediul cărora 
să poată respinge eventuale oferte în care predomină bunuri și servicii neacoperite de 
acordurile internaționale: în această privință, raportorul propune adaptarea mecanismului 
legislativ propus de Comisie în recenta sa propunere de regulament.

În plus, este important și să se confere un caracter mai restrictiv normativei propuse de 
Comisia în legătură cu așa-zisele „oferte anormal de mici”, prin intermediul introducerii 
posibilității unui mecanism de excludere automată în cazul ofertelor semnificativ mai mici 
decât celelalte și al extinderii condițiilor minime privind solicitarea de informații suplimentare 
din partea operatorilor economici.

În sfârșit, s-a considerat oportun să se introducă unele amendamente menite să evidențieze 
într-un mod mai complet contextul internațional în care operează directivele europene.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

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 

(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. Achizițiile publice sunt un 
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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.

instrument esențial în redefinirea politicii 
industriale europene. 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.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Piața internă și piețele internaționale 
sunt din ce în ce mai puternic 
interdependente; prin urmare, valorile 
UE, precum transparența, poziția 
principială împotriva corupției, principiul 
reciprocității și progresul în domeniul 
drepturilor sociale și umane, ar trebui 
promovate în mod corespunzător în 
cadrul politicilor de achiziții.
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Amendamentul 3

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 
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.

(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 
liberalizarea și expansiunea comerțului 
mondial. Acordul respectiv a făcut 
obiectul unei revizuiri încheiate în martie 
2012; revizuirea acordului a avut ca 
obiective principale creșterea gradului de 
deschidere a piețelor din domeniu, 
creșterea gradului de acoperire, 
eliminarea măsurilor discriminatorii, 
precum și îmbunătățirea transparenței 
procedurilor. Pentru contractele 
reglementate de acord, precum și de alte 
acorduri internaționale pertinente 
obligatorii pentru Uniune, incluzând 
obligațiile asumate în cadrul acordurilor 
comerciale bilaterale, 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. În acest context, 
obligațiile internaționale asumate de 
Uniune față de țări terțe în materie de 
acces la piața achizițiilor publice trebuie 
incluse în sistemul juridic al UE astfel 
încât să se garanteze aplicarea efectivă și 
uniformă acestora.
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului și al relațiilor sale bilaterale, 
Uniunea susține o deschidere 
internațională ambițioasă a piețelor 
achizițiilor publice ale Uniunii și ale 
partenerilor săi comerciali, într-un spirit 
de reciprocitate și avantaje pentru toate 
părțile.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Atunci când Comisia Europeană
negociază acorduri comerciale cu țări 
care nu sunt semnatare ale respectivului 
acord, ar trebui să includă criterii 
suplimentare față de cel al prețului în 
capitolul privind achizițiile publice. 
Autoritățile contractante ar trebui să fie 
în măsură, cu acordul Comisiei, să 
excludă operatorii economici din țările 
terțe care nu își deschid piețele de achiziții 
publice întreprinderilor din Uniunea 
Europeană, astfel încât Comisia să 
dispună de unele posibilități de manevră 
în negocierea acordurilor comerciale cu 
țări terțe.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Acordul se aplică contractelor care (9) Acordul se aplică contractelor care 
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depășesc anumite praguri, stabilite în acord 
și exprimate în drepturi speciale de tragere. 
Pragurile stabilite prin prezenta directivă 
trebuie adaptate pentru a corespunde 
echivalentului în euro al pragurilor fixate 
în acord. De asemenea, trebuie să se 
prevadă și o revizuire periodică a 
pragurilor exprimate în euro, pentru a le 
adapta, prin intermediul unei operațiuni pur 
matematice, la eventualele variații ale 
valorii monedei euro în raport cu dreptul 
special de tragere.

depășesc anumite praguri, stabilite în acord 
și exprimate în drepturi speciale de tragere. 
Pragurile stabilite prin prezenta directivă 
trebuie adaptate pentru a corespunde 
echivalentului în euro al pragurilor fixate 
în acord. De asemenea, trebuie să se 
prevadă și o revizuire periodică a 
pragurilor exprimate în euro, pentru a le 
adapta, prin intermediul unei operațiuni pur 
matematice, la eventualele variații ale 
valorii monedei euro în raport cu dreptul 
special de tragere. Este, de asemenea, 
oportun ca această revizuire periodică a 
pragurilor să fie efectuată și pe baza unei 
evaluări preliminare a aplicării corecte a 
principiului reciprocității substanțiale în 
ceea ce privește deschiderea pieței între 
Uniunea Europeană și celelalte părți 
semnatare ale Acordului. Evaluarea 
reciprocității substanțiale cuprinde țările 
terțe care nu sunt parte la Acordul privind 
achizițiile publice, dar care beneficiază de 
acces la piața europeană a achizițiilor 
publice.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Alte categorii de servicii, mai exact
așa-numitele servicii către persoane, cum 
sunt unele servicii sociale, de sănătate și 
educaționale, continuă, prin însăși natura 
lor, să aibă o dimensiune transfrontalieră 
limitată. Aceste servicii sunt furnizate într-
un context specific, care variază foarte 
mult între statele membre, datorită 
tradițiilor culturale diferite. Este necesar 
așadar să se instituie un regim specific 
pentru contractele de achiziții publice care 
au ca obiect aceste servicii, cu un prag mai 
ridicat, de 500 000 EUR. Serviciile către 
persoane cu valori situate sub acest prag nu 
prezintă în mod normal interes pentru 
prestatorii din alte state membre, cu 

(11) Anumite categorii de servicii, de 
exemplu, așa-numitele servicii către 
persoane, cum sunt unele servicii sociale, 
de sănătate și educaționale, continuă, prin 
însăși natura lor, să aibă o dimensiune 
transfrontalieră limitată. Aceste servicii 
sunt furnizate într-un context specific, care 
variază foarte mult între statele membre, 
datorită tradițiilor culturale diferite. Este 
necesar așadar să se instituie un regim 
specific pentru contractele de achiziții 
publice care au ca obiect aceste servicii, cu 
un prag mai ridicat, de 1°000°000 EUR.
Serviciile către persoane cu valori situate 
sub acest prag nu prezintă în mod normal 
interes pentru prestatorii din alte state 
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excepția cazului în care există indicii 
contrare concrete, de exemplu o finanțare 
din partea Uniunii pentru proiecte 
transnaționale. Contractele de servicii către 
persoane care depășesc acest prag trebuie 
să fie supuse obligațiilor de transparență la 
nivelul întregii Uniuni. Având în vedere 
importanța contextului cultural și 
sensibilitatea acestor servicii, statele 
membre trebuie să dispună de o largă 
putere de apreciere pentru a organiza 
alegerea prestatorilor de servicii în modul 
pe care îl consideră cel mai adecvat.
Normele prezentei directive țin cont de 
acest imperativ, impunând numai 
respectarea principiilor fundamentale de 
transparență și de egalitate de tratament și 
garantând că autoritățile contractante sunt 
în măsură să aplice criterii de calitate 
specifice pentru alegerea prestatorilor de 
servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în 
Cadrul european de calitate pentru servicii 
sociale al Comitetului pentru protecție 
socială al Uniunii Europene. Statele 
membre și/sau autoritățile publice au în 
continuare posibilitatea de a furniza ele 
însele aceste servicii sau de a le organiza 
într-un mod care nu implică încheierea de 
contracte de achiziții publice, de exemplu 
prin simpla finanțare a acestor servicii sau 
prin acordarea de licențe sau autorizații 
pentru toți operatorii economici care 
îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil 
de autoritatea contractantă, fără limite sau 
cote, cu condiția ca un astfel de sistem să 
asigure un nivel suficient de publicitate și 
să respecte principiile transparenței și 
nediscriminării.

membre, cu excepția cazului în care există 
indicii contrare concrete, de exemplu o 
finanțare din partea Uniunii pentru proiecte 
transnaționale. Contractele de servicii către 
persoane care depășesc acest prag trebuie 
să fie supuse obligațiilor de transparență la 
nivelul întregii Uniuni. Având în vedere 
importanța contextului cultural și 
sensibilitatea acestor servicii, statele 
membre trebuie să dispună de o largă 
putere de apreciere pentru a organiza 
alegerea prestatorilor de servicii în modul 
pe care îl consideră cel mai adecvat.
Normele prezentei directive țin cont de 
acest imperativ, impunând numai 
respectarea principiilor fundamentale de 
transparență și de egalitate de tratament și 
garantând că autoritățile contractante sunt 
în măsură să aplice criterii de calitate 
specifice pentru alegerea prestatorilor de 
servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în 
Cadrul european de calitate pentru servicii 
sociale al Comitetului pentru protecție 
socială al Uniunii Europene. Statele 
membre și/sau autoritățile publice au în 
continuare posibilitatea de a furniza ele 
însele aceste servicii sau de a le organiza 
într-un mod care nu implică încheierea de 
contracte de achiziții publice, de exemplu 
prin simpla finanțare a acestor servicii sau 
prin acordarea de licențe sau autorizații 
pentru toți operatorii economici care 
îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil 
de autoritatea contractantă, fără limite sau 
cote, cu condiția ca un astfel de sistem să 
asigure un nivel suficient de publicitate și 
să respecte principiile transparenței și 
nediscriminării.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Întrucât se adresează statelor membre, 
prezenta directivă nu se aplică achizițiilor 

(13) Întrucât se adresează statelor membre, 
prezenta directivă nu se aplică achizițiilor 
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efectuate de organizații internaționale în 
nume și pe cont propriu. Este necesar însă 
să se precizeze în ce măsură ea se aplică 
achizițiilor publice reglementate de norme 
internaționale specifice.

efectuate de organizații internaționale în 
nume și pe cont propriu. Este necesar însă 
să se precizeze în ce măsură ea se aplică 
achizițiilor publice reglementate de norme 
internaționale specifice. Instituțiile 
europene ar trebui, în special, să țină 
seama de modificările introduse de 
prezenta directivă și să își adapteze în mod 
corespunzător propriile norme privind 
achizițiile publice pentru ca acestea să 
reflecte modificările menționate.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Este necesar să nu fie atribuite 
contracte de achiziții publice operatorilor 
economici care au participat la o 
organizație criminală sau care au fost găsiți 
vinovați de corupție, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata
taxelor și impozitelor și a contribuțiilor la 
asigurările sociale trebuie, de asemenea, să 
fie sancționată prin excluderea obligatorie 
la nivelul Uniunii. În afară de aceasta, 
autorităților contractante trebuie să li se 
acorde posibilitatea de a exclude candidați 
sau ofertanți pentru încălcări ale 
obligațiilor sociale sau de mediu, inclusiv 
ale normelor de accesibilitate pentru 
persoanele cu dizabilități, sau pentru alte
forme de abatere profesională gravă, cum 
ar fi încălcarea regulilor de concurență sau 
a drepturilor de proprietate intelectuală.

(34) Este necesar să nu fie atribuite 
contracte de achiziții publice operatorilor 
economici care au participat la o 
organizație criminală sau care au fost găsiți 
vinovați de corupție, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
impozitelor și a contribuțiilor la asigurările 
sociale, precum și încălcarea obligațiilor
în domeniul social, al mediului sau al 
muncii, în conformitate cu principiile 
recunoscute la nivel internațional, 
inclusiv cu normele privind condițiile de 
muncă, acordurile colective și 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap, ar trebui, de asemenea, să fie
sancționate prin excluderea obligatorie la 
nivelul Uniunii. În afară de aceasta, 
autorităților contractante trebuie să li se 
acorde posibilitatea de a exclude candidați 
sau ofertanți pentru forme de abatere 
profesională gravă, cum ar fi încălcarea 
regulilor de concurență sau a drepturilor de 
proprietate intelectuală.
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Justificare

Tratamentul egal al lucrătorilor și respectarea legislațiilor naționale sunt incluse în directiva 
actuală – nu există nici un motiv de eliminare a acestora.

Amendamentul 10

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, 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 ar trebui să li se 
permită să adopte drept criteriu de atribuire
„cea mai avantajoasă ofertă din punct de 
vedere economic”.

Amendamentul 11

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 

(38) În vederea atribuirii contractului
ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic, autoritățile contractante 
trebuie să determine criteriile de atribuire 



PE492.628v02-00 12/31 AD\913177RO.doc

RO

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.

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.

Amendamentul 12

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 

(41) Pentru a integra mai bine 
considerentele sociale în achizițiile publice, 
achizitorilor li se poate permite de 
asemenea să includă, în mod opțional, 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 
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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 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.

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 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.

Amendamentul 13

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 

(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 posibilitatea 
de a exclude oferte al căror preț este mult 
mai mic decât cel cerut de alți ofertanți și 
să aibă obligația de a cere o explicație 
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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.

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.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48a) Autoritățile contractante ar trebui 
să respecte normele referitoare la 
întârzierea în efectuarea plăților, astfel 
cum sunt prevăzute în Directiva 
2011/7/UE.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Este deosebit de important ca, în 
cadrul activității sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia 
trebuie să asigure transmiterea simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
pertinente către Parlamentul European și 
Consiliu.

(55) Este deosebit de important ca, în 
cadrul activității sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și elaborează acte delegate, Comisia 
trebuie să asigure transmiterea simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
pertinente către Parlamentul European și 
Consiliu. Comisia ar trebui să furnizeze 
informații și documente complete cu 
privire la reuniunile sale cu experții 
naționali în cadrul pregătirii și punerii în 
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aplicare a actelor delegate. În acest sens, 
Comisia ar trebui să garanteze că 
Parlamentul European este implicat în 
mod corespunzător, valorificând cele mai 
bune practici, rezultate din experiențele 
anterioare din alte domenii de politici, 
pentru a crea cele mai bune condiții 
posibile pentru controlul actelor delegate 
exercitat de către Parlamentul European 
în viitor.

Justificare

The directive foresees the use of delegated acts — among other things — to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12(4) utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
proposes emphasising the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period.
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 500 000 EUR pentru contractele de 
achiziții publice de servicii sociale și alte 
servicii specifice enumerate în anexa XVI.

(d) 1°000°000 EUR pentru contractele de 
achiziții publice de servicii sociale și alte 
servicii specifice enumerate în anexa XVI.



PE492.628v02-00 16/31 AD\913177RO.doc

RO

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Din doi în doi ani, începând de la data 
de 30 iunie 2014, Comisia verifică dacă 
pragurile prevăzute la articolul 4 literele
(a), (b) și (c) corespund pragurilor fixate în 
Acordul privind achizițiile publice și, dacă 
este necesar, le revizuiește.

(1) Din doi în doi ani, începând de la data 
de 30 iunie 2014, Comisia verifică dacă 
pragurile prevăzute la articolul 4 literele
(a), (b) și (c) corespund pragurilor fixate în 
Acordul privind achizițiile publice și, dacă 
este necesar, le revizuiește.

În conformitate cu metoda de calcul 
prevăzută în Acordul privind achizițiile 
publice, Comisia calculează valoarea 
acestor praguri pe baza valorii zilnice 
medii a monedei euro exprimată în drepturi 
speciale de tragere (DST) în decursul unei 
perioade de 24 de luni care se încheie în 
ultima zi din luna august anterioară 
revizuirii care intră în vigoare de la 1 
ianuarie. Valoarea pragurilor astfel 
revizuite se rotunjește, dacă este necesar, la 
mia de euro inferioară cifrei care rezultă 
din acest calcul, pentru a se asigura 
respectarea pragurilor în vigoare prevăzute 
de acord și exprimate în DST.

În conformitate cu metoda de calcul 
prevăzută în Acordul privind achizițiile 
publice, Comisia calculează valoarea 
acestor praguri pe baza valorii zilnice 
medii a monedei euro exprimată în drepturi 
speciale de tragere (DST) în decursul unei 
perioade de 24 de luni care se încheie în 
ultima zi din luna august anterioară 
revizuirii care intră în vigoare de la 1 
ianuarie. Valoarea pragurilor astfel 
revizuite se rotunjește, dacă este necesar, la 
mia de euro inferioară cifrei care rezultă 
din acest calcul, pentru a se asigura 
respectarea pragurilor în vigoare prevăzute 
de acord și exprimate în DST. Comisia 
poate, de asemenea, să țină cont de 
variațiile pragurilor efectuate de celelalte 
părți contractante ale Acordului.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o procedură specifică a unei organizații 
internaționale;

(c) o procedură specifică a unei organizații 
internaționale, care are o filială în statul 
membru respectiv;

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În orice caz, accesul țărilor terțe la 
anumite părți ale piețelor de achiziții din 
UE ar trebui să se bazeze pe principiile 
reciprocității și proporționalității.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
contextul acordului;

eliminat

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În măsura în care intră sub incidența 
anexelor I, II, IV și V și a notelor generale 
la apendicele 1 al Uniunii Europene la 
Acordul privind achizițiile publice și a 
celorlalte acorduri internaționale care 
prevăd obligații în sarcina Uniunii,
enumerate în anexa V la prezenta directivă, 
autoritățile contractante acordă lucrărilor, 
bunurilor, serviciilor și operatorilor 
economici ai semnatarilor acestor acorduri 
un tratament nu mai puțin favorabil decât 
tratamentul acordat lucrărilor, bunurilor, 
serviciilor și operatorilor economici din 
Uniune. Atunci când aplică prezenta 
directivă operatorilor economici ai 
semnatarilor acordurilor respective, 
autoritățile contractante respectă aceste 

(1) În măsura în care intră sub incidența 
anexelor I, II, IV și V și a notelor generale 
la apendicele 1 al Uniunii Europene la 
Acordul privind achizițiile publice și a 
celorlalte acorduri internaționale care 
prevăd obligații în sarcina Uniunii –
inclusiv angajamentele asumate în cadrul 
acordurilor comerciale bilaterale –
enumerate în anexa V la prezenta directivă, 
autoritățile contractante acordă lucrărilor, 
bunurilor, serviciilor și operatorilor 
economici ai semnatarilor acestor acorduri 
un tratament nu mai puțin favorabil decât 
tratamentul acordat lucrărilor, bunurilor, 
serviciilor și operatorilor economici din 
Uniune. Atunci când aplică prezenta 
directivă operatorilor economici ai 
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acorduri. semnatarilor acordurilor respective, 
autoritățile contractante respectă aceste 
acorduri.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă scopul achiziției este crearea, 
restructurarea, restaurarea în scopul 
conservării sau obținerea unei opere de 
artă sau a unui bun mobil sau imobil, 
supus unor obligații de ordin artistic, 
istoric sau arhitectonic;

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Autoritățile contractante mai degrabă „consultă” participanții la piață, în principal pentru a 
obține informații referitoare la tehnici și inovații. Trebuie evidențiat faptul că participanții la 
piață, adică potențialii candidați la o ofertă, nu ar trebui să influențeze autoritățile 
contractante.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În vederea maximizării concurenței și a 
accesului IMM-urilor la achizițiile 
publice, contractele de achiziții publice pot 
fi împărțite în loturi. Pentru contractele 
având o valoare, determinată în 
conformitate cu articolul 5, egală sau mai 
mare 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.

Justificare

Autoritățile beneficiază de pe urma unei concurențe sporite între ofertanți și a îmbunătățirii 
accesului IMM-urilor, întrucât aceasta crește numărul de oferte posibile. Pentru simplificare, 
nu este necesar să se indice faptul că articolul se referă la contracte cu o valoare egală sau 
mai mare decât pragurile prevăzute la articolul 4, acest lucru fiind evident.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 26



PE492.628v02-00 20/31 AD\913177RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Justificare

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

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 2



AD\913177RO.doc 21/31 PE492.628v02-00

RO

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, 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.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice operator economic trebuie exclus de 
la participarea la contract dacă 
autoritatea contractantă are cunoștință 
despre încălcarea de către acesta 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. Respectarea 
legislației Uniunii sau a dispozițiilor 
internaționale include și respectarea 
într-o manieră echivalentă.

Amendamentul 29

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. Respectarea 
legislației Uniunii sau a dispozițiilor 

eliminat
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internaționale include și respectarea într-
o manieră echivalentă;

Amendamentul 30

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

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 
contractante atribuie contractele de 
achiziții publice este unul dintre 
următoarele:

Fără a aduce atingere actelor cu putere de 
lege și actelor administrative de drept 
intern privind remunerarea anumitor 
servicii, criteriul pe baza căruia autoritățile 
contractante atribuie contractele de 
achiziții publice este oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere 
economic.

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. eliminat

Amendamentul 33

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 

eliminat



AD\913177RO.doc 23/31 PE492.628v02-00

RO

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.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic din perspectiva autorității 
contractante trebuie identificată pe baza 
unor criterii legate de obiectul contractului 
de achiziție publică în cauză. Aceste criterii 
trebuie să includă, în plus față de prețul sau 
costurile, evaluate la alegerea autorității 
contractante numai pe baza prețului sau 
aplicând o abordare bazată pe principiul 
rentabilității, de exemplu o abordare 
bazată pe calcularea costurilor ciclu de 
viață, în condițiile stabilite la articolul 67,
alte criterii legate de obiectul contractului 
de achiziție publică în cauză, cum ar fi:

Amendamentul 35

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

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 1
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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.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritățile contractante pot să 
excludă ofertele în cazul cărora prețul sau 
costul aplicat este cu mai mult de 50% 
mai mic decât prețul ofertei de bază.

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

(2) Autoritățile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, dacă au fost 
prezentate cel puțin trei oferte și este 
îndeplinită cel puțin una dintre condițiile 
de mai jos:

(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;

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

(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.

(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;

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

(c) prețul sau costul indicat în ofertă este 
cu 40 % mai mic decât prețul sau costul 
estimat de către autoritatea contractantă, 
incluzând taxele.

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

(3) Cu toate acestea, în cazul în care 
ofertele par să fie anormal de scăzute din 
alte motive, autoritățile contractante pot 
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solicita, de asemenea, astfel de clarificări.
(a) economia procedeului de construcție, a 
procedeului de fabricare a produselor sau a 
prestării serviciilor;

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

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

(a) economia procedeului de construcție, a 
procedeului de fabricare a produselor sau a 
prestării serviciilor;

(c) originalitatea lucrărilor, a bunurilor sau
a serviciilor propuse de ofertant;

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

(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;

(c) originalitatea lucrărilor, a bunurilor și a 
serviciilor propuse de ofertant;

(e) posibilitatea ca ofertantul să obțină un 
ajutor de stat.

(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;

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

(e) posibilitatea ca ofertantul să obțină un 
ajutor de stat fie chiar pentru finanțarea 
ofertei, fie pentru finanțarea serviciilor, 
bunurilor și lucrărilor aferente ofertei;

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.

(ea) folosirea subcontractanților care nu 
respectă obligațiile în domeniul social, al 
muncii și al mediului sau normele privind 
ajutorul de stat astfel cum sunt explicate 
la literele (d) și (e).

(5) În cazul în care o autoritate contractantă (5) Autoritatea contractantă verifică 



PE492.628v02-00 26/31 AD\913177RO.doc

RO

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

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

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

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.
(6) În cazul în care o autoritate contractantă 
stabilește că o ofertă este anormal de 
scăzută pentru că ofertantul a obținut un 
ajutor de stat, oferta poate fi respinsă din 
acest unic motiv numai după consultarea 
ofertantului, dacă acesta nu este în măsură 
să demonstreze, într-un termen suficient 
stabilit de autoritatea contractantă, că 
ajutorul în cauză este compatibil cu piața 
internă în sensul articolului 107 din tratat. 
Autoritatea contractantă care respinge o 
ofertă în aceste circumstanțe aduce acest 
lucru la cunoștința Comisiei.
(7) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, în conformitate cu 
articolul 88, orice informație referitoare la 
dovezile și documentele prezentate în 
legătură cu elementele menționate la 
alineatul (3).

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 69a
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Prezenta directivă este în conformitate cu 
Regulamentul privind accesul bunurilor 
și al serviciilor din țări terțe pe piața 
internă a achizițiilor publice a Uniunii și 
procedurile de sprijinire a negocierilor 
referitoare la accesul bunurilor și al 
serviciilor din Uniune pe piețele 
achizițiilor publice din țări terțe 
(COM/2012/0124 - 2012/0060 (COD)) și 
este în conformitate cu condițiile 
prevăzute la articolele 58 și 59 din 
Directiva 2004/17/CE, conform cărora 
anumite oferte, care cuprind produse 
originare din țări terțe cu care Uniunea 
Europeană nu a încheiat, într-un cadru 
multilateral sau bilateral, un acord care 
să asigure accesul comparabil și efectiv al 
întreprinderilor europene din Uniune la 
piețele acestor țări terțe, pot fi respinse.

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Indiferent de țara sa de origine, 
subcontractantul trebuie să respecte 
normele în domeniul social, al muncii și 
al mediului și nu trebuie să beneficieze de 
ajutoare de stat care ar fi de natură să 
reducă în mod semnificativ costul ofertei, 
aducând atingere concurenței loiale.

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 41

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, 
54, 59, 67 și 86 este conferită Comisiei 
pentru o cinci ani de la…* [data intrării în 
vigoare a directivei]. Comisia întocmește 
un raport referitor la delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea se prelungește tacit cu perioade
de timp identice, cu excepția cazurilor în 
care Parlamentul European sau Consiliul 
se opune prelungirii respective cu cel 
puțin trei luni înainte de încheierea 
fiecărei perioade.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 89 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate (5) Un act delegat adoptat în conformitate 
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cu prezentul articol intră în vigoare numai 
dacă nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au exprimat obiecții în termen 
de două luni de la notificarea respectivului 
act către Parlamentul European și Consiliu 
sau dacă, înainte de expirarea acestei 
perioade, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu doresc să formuleze obiecții.
Perioada menționată se prelungește cu
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

cu prezentul articol intră în vigoare numai 
dacă nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au exprimat obiecții în termen 
de două luni de la notificarea respectivului 
act către Parlamentul European și Consiliu 
sau dacă, înainte de expirarea acestei 
perioade, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia cu privire la 
faptul că nu doresc să formuleze obiecții.
Perioada menționată se prelungește cu
patru luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Justificare

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6(5) classic, Article 12(4) utilities directive) 
and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period.
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
ANEXA XI

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Convenția nr. 94 referitoare la Clauzele 
privind condițiile de muncă (contractele 
publice).
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