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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Achizițiile publice au un rol esențial în îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Propunerea CE de o nouă 
directivă privind achizițiile publice ar trebui să aibă drept consecință modernizarea legislației 
europene în acest domeniu. Aceasta oferă oportunitatea de a simplifica procedurile actuale, de 
a le mări transparența și de a lua în considerare în mod adecvat importanța aspectelor legate 
de eficiența energetică în momentul achiziționării produselor și serviciilor.

Amendamentele propuse de raportorul pentru aviz încurajează utilizarea pe scară largă a 
mijloacelor electronice de informare și comunicare pe durata diverselor etape ale procedurii 
de achiziții publice - de la procedura de ofertare până la monitorizarea executării contractului.
Utilizarea TI ar trebui să conducă atât la reducerea costurilor, cât și la o participare mai mare 
a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Pentru a evita efectele negative datorate 
cunoașterii insuficiente a TI, statele membre sunt încurajate să asigure oportunități pentru 
instruirile necesare pentru dobândirii competențelor necesare încheierii procedurii electronice 
de achiziții publice.

Raportorul pentru aviz propune intensificarea monitorizării etapei de executare a contractului 
și crearea unei posibilități de introducere a unor viitoare sancțiuni împotriva contractantului în 
cazul unei încălcări grave a contractului. Monitorizarea executării contractului și posibilitatea 
de a introduce sancțiuni pot îmbunătăți în mod semnificativ cultura achizițiilor publice și pot 
asigura cea mai eficientă utilizare a finanțelor publice.

Întrucât sarcina financiară aferentă procedurilor de achiziții publice a fost identificată drept un 
impediment major în calea accesului IMM-urilor la ofertele publice, raportorul pentru aviz 
propune realizarea de către Comisie a unui inventar la nivelul Uniunii cu toate taxele aferente 
achizițiilor publice, deoarece o identificare clară a acestor taxe ar permite revizuirea celor care 
sunt excesiv de împovărătoare. Mai mult, pentru a permite un acces larg la ofertele publice, 
statele membre sunt încurajate să instituie proceduri obiective, eficiente și cu costuri reduse 
pentru căile de atac. În acest context, raportorul pentru aviz consideră preferabilă utilizarea 
actualelor autorități competente responsabile cu contractele publice, în locul instituirii unor 
noi organisme de supraveghere.

În sfârșit, dar nu mai puțin important, un accent special este pus pe achizițiile ecologice și pe 
necesitatea includerii acestora în rândul criteriilor de evaluare a produselor și serviciilor 
achiziționate prin intermediul ofertelor publice. Astfel, criteriile de selecție ar trebui să 
includă eficacitatea costurilor bazată pe analiza întregului ciclu de viață, ce ține cont în mod 
adecvat de performanța anumitor produse sau servicii din punctul de vedere al eficienței 
energetice pe durata întregului lor ciclu de viață.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atribuirea contractelor de achiziții 
publice de către sau în numele autorităților 
statelor membre trebuie să respecte 
principiile Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene, mai exact libera 
circulație a mărfurilor, libertatea de 
stabilire și libertatea de a presta servicii, 
precum și principiile care derivă din 
acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, 
proporționalitatea și transparența. Cu toate 
acestea, pentru contractele de achiziții 
publice care depășesc o anumită valoare, 
trebuie elaborate dispoziții pentru 
coordonarea procedurilor de achiziții 
publice naționale, pentru ca aceste principii 
să fie transpuse în practică și achizițiile 
publice să fie deschise concurenței.

(1) Atribuirea contractelor de achiziții 
publice de către sau în numele autorităților 
statelor membre trebuie să respecte 
principiile Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene, mai exact libera 
circulație a mărfurilor, libertatea de 
stabilire și libertatea de a presta servicii, 
precum și principiile care derivă din 
acestea, cum ar fi egalitatea de tratament, 
nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, 
proporționalitatea, deschiderea, 
transparența și publicitatea. Cu toate 
acestea, pentru contractele de achiziții 
publice care depășesc o anumită valoare, 
trebuie elaborate dispoziții pentru 
coordonarea procedurilor de achiziții 
publice naționale, pentru ca aceste principii 
să fie transpuse în practică și achizițiile 
publice să fie deschise concurenței, 
asigurându-se în toate cazurile utilizarea 
eficace a fondurilor publice. În acest sens, 
statele membre vor trebui să dea dovadă 
de un înalt grad de flexibilitate pentru a 
promova soluții eficace și adecvate.

Amendamentul 2

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 202016, 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 
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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.

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 costuri/ beneficii și 
facilitând participarea întreprinderilor 
mici și mijlocii la achizițiile publice și a 
facilita participarea întreprinderilor mici și 
mijlocii la achizițiile publice. Totodată, 
normele UE trebuie simplificate, în 
special în ceea ce privește metoda stabilită 
pentru includerea obiectivelor de 
sustenabilitate în achizițiile publice, iar 
anumite noțiuni și concepte de bază trebuie 
clarificate pentru îmbunătățirea certitudinii 
juridice și încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenței bine stabilite a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în acest 
domeniu.

Amendamentul 3

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 

(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 
conceptele referitoare la procesul de 
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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.

producție sustenabilă din punct de vedere 
social, în special pentru a promova 
dezvoltarea durabilă și pentru a garanta, 
în cadrul întregului lanț de aprovizionare, 
respectarea normelor privind sănătatea 
publică și siguranța publică, a 
standardelor sociale și a legislației muncii 
de la nivel național și european.

Prezenta directivă clarifică modul în care 
autoritățile contractante contribuie la 
protecția mediului și la promovarea unei 
dezvoltări durabile și fac uz de puterea de 
apreciere ce le este conferită pentru a 
alege specificațiile tehnice și criteriile de 
atribuire cele mai adecvate pentru 
realizarea de achiziții publice sustenabile 
din punct de vedere social, garantând 
astfel cel mai bun raport calitate/preț 
pentru realizarea obiectivului 
contractului.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritățile contractante au 
competențe discreționare ample în ceea ce 
privește alegerea specificațiilor tehnice 
care definesc bunurile, serviciile sau 
lucrările pe care doresc să le 
achiziționeze. De asemenea, acestea au 
competențe discreționare ample în ceea ce 
privește utilizarea atât a specificațiilor 
tehnice, cât și a criteriilor de atribuire în 
vederea îndeplinirii obiectivelor unei 
autorități contractante, inclusiv a 
specificațiilor și a criteriilor concepute 
pentru realizarea unor achiziții publice 
mai sustenabile. Specificațiile tehnice și 
criteriile de atribuire, inclusiv cele privind 
obiectivele de sustenabilitate, trebuie să 
aibă legătură cu obiectul contractului de 
achiziție. Atât timp cât se respectă cerința 
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unei legături cu obiectul contractului, 
prezenta directivă nu urmărește limitarea 
mai strictă a aspectelor pe care o 
autoritate contractantă le poate viza prin 
specificațiile tehnice sau prin criteriile de 
atribuire.

Justificare

Autoritățile contractante ar trebui să aibă competențe discreționare ample în ceea ce privește 
alegerea specificațiilor tehnice și a criteriilor de atribuire în legătură cu bunurile, serviciile 
sau lucrările pe care doresc să le achiziționeze. În acest sens, specificațiile tehnice și 
criteriile de atribuire pot fi concepute astfel încât să reflecte obiectivele de sustenabilitate ale 
autorității contractante, precum și obiectivele sale funcționale aferente procedurii de 
achiziție. Amploarea și tipul obiectivelor de sustenabilitate care se pot reflecta în 
specificațiile tehnice și în criteriile de atribuire ar trebui limitate de cerința privind existența 
unei legături cu obiectul contractului.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Întrucât este necesar să se stimuleze 
participarea agenților economici din 
Uniune la proceduri transfrontaliere de 
achiziții publice, statele membre trebuie 
să transpună și să aplice corect și 
punctual dispozițiile Directivei 
2006/123/CE a Parlamentului European
și a Consiliului din 12 decembrie 2006
privind serviciile în cadrul pieței interne1 .
____________
1 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului (8) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului 
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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 în cadrul cărora 
Uniunea Europeană și-a asumat obligații, 
entitățile 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.

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 cadrul 
acestui cadru multilateral de drepturi și 
obligații echilibrate referitoare la 
contractele de achiziții publice, este vorba 
despre susținerea de oportunități egale
pentru Uniune și operatorii economici din 
țările terțe pentru a concura în condiții 
egale pe piața Uniunii Europene și pe 
piețele țărilor terțe, pentru a facilita
integrarea întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri) și a stimula ocuparea forței de 
muncă și a inovării în interiorul Uniunii.  
Pentru contractele reglementate de Acord, 
precum și de alte acorduri internaționale 
pertinente în cadrul cărora Uniunea 
Europeană și-a asumat obligații, entitățile 
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.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Uniunea are nevoie de un instrument 
eficace pentru a încuraja, pe de o parte, 
respectarea principiului de reciprocitate 
în raport cu țările terțe care nu acordă un 
acces echivalent agenților economici 
europeni, în special prin evaluarea 
reciprocității semnificative care urmează 
să fie efectuată de Comisie, și, pe de altă 
parte, pentru a asigura o concurență 
loială și condiții echitabile de concurență 
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la nivel mondial.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Întrucât se adresează statelor membre, 
prezenta directivă nu se aplică achizițiilor 
efectuate de organizații internaționale în 
nume și pe cont propriu. Deși piața 
achizițiilor publice din UE este în general 
deschisă, o serie de țări terțe se arată 
reticente față de deschiderea piețelor lor 
de achiziții publice în fața concurenței 
internaționale. Pentru a da curs 
principiului reciprocității și a îmbunătăți 
accesul agenților economici din UE la 
piețele achizițiilor publice din țările terțe, 
care sunt protejate prin măsuri restrictive 
aplicate achizițiilor publice, trebuie 
introduse norme speciale în temeiul 
COM(2012)124 / 2012/0060(COD).

Amendamentul 9

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 

(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. Această 
procedură trebuie să fie însoțită de măsuri 
de protecție adecvate care să asigure 
respectarea principiilor egalității de 



PE486.034v02-00 10/68 AD\911383RO.doc

RO

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.

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.

Justificare

În conformitate cu Cartea verde privind modernizarea politicii UE în domeniul achizițiilor 
publice (COM (2011) 15 final) și raportul Parlamentului European referitor la modernizarea
achizițiilor publice (2011/2048 (INI)), ar trebui să fie utilizate fără limitări procedurile de 
negociere,pentru a încheia contractul cel mai adecvat nevoilor specifice ale autorității
contractante, precum și pentru a obține cea mai bun raport calitate/preț. Pentru a asigura o 
cât mai mare transparență, trebuie elaborate garanții adecvate care să contracareze 
denaturarea pieței - ca urmare a aplicării acestei proceduri.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Cercetarea și inovarea, inclusiv 
ecoinovarea și inovarea socială, sunt 
printre principalele motoare ale creșterii 
viitoare și au fost înscrise în centrul 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Autoritățile publice trebuie să 
dea achizițiilor publice o utilizare 
strategică optimă pentru a stimula 
inovarea. Achiziționarea de bunuri și 
servicii inovatoare joacă un rol esențial 
pentru îmbunătățirea eficienței și a calității 

(17) Cercetarea și inovarea, inclusiv 
ecoinovarea și inovarea socială, sunt 
printre principalele motoare ale creșterii 
viitoare și au fost înscrise în centrul 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Autoritățile publice trebuie să 
dea achizițiilor publice o utilizare 
strategică optimă pentru a stimula 
cercetarea și dezvoltarea și inovarea.
Achiziționarea de C-D și utilizarea de
bunuri și servicii inovatoare joacă un rol 
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serviciilor publice, ținând cont în același 
timp de provocările societale majore.
Aceasta contribuie la obținerea unei 
rentabilități maxime a banilor publici, dar 
și a unor beneficii economice, societale și 
de mediu mai ample prin generarea unor 
idei noi, transpunerea lor în produse și 
servicii inovatoare și promovarea unei 
creșteri economice sustenabile. Prezenta 
directivă trebuie să contribuie la facilitarea 
achizițiilor publice de inovații și să ajute 
statele membre în îndeplinirea obiectivelor 
inițiativei „O Uniune a inovării”. În 
consecință, trebuie prevăzută o procedură 
specifică de achiziție care să le permită 
autorităților contractante să creeze un 
parteneriat pentru inovare pe termen lung 
pentru dezvoltarea și achiziționarea 
ulterioară de produse, servicii sau lucrări 
noi și inovatoare, cu condiția ca acestea să 
poată fi livrate la nivelurile de performanță 
și costurile convenite. Parteneriatul trebuie 
să fie structurat astfel încât să poată asigura 
un nivel al cererii din partea pieței (market 
pull) care să stimuleze dezvoltarea unei 
soluții inovatoare fără a îngrădi accesul pe 
piață.

esențial pentru îmbunătățirea eficienței și a 
calității serviciilor publice, ținând cont în 
același timp de provocările societale 
majore. Aceasta contribuie la obținerea 
unei rentabilități maxime a banilor publici, 
dar și a unor beneficii economice, societale 
și de mediu mai ample prin generarea unor 
idei noi, transpunerea lor în produse și 
servicii inovatoare și promovarea unei 
creșteri economice sustenabile. Directiva
trebuie să contribuie la facilitarea 
achizițiilor publice în materie de C-D și a 
bunurilor și serviciilor inovatoare și să 
ajute statele membre în îndeplinirea 
obiectivelor inițiativei „O Uniune a 
inovării”, dar nu trebuie să introducă cote 
obligatorii pentru achiziții publice 
inovatoare, deoarece acest lucru ar limita 
concurența și posibilitatea de a alege a 
autorităților contractante. Este necesar, 
așadar, să se clarifice într-o măsură cât 
mai mare posibilitățile de achiziționare de 
C-D și de bunuri și servicii inovatoare. În 
consecință, trebuie prevăzută o procedură 
specifică de achiziție care să le permită 
autorităților contractante să creeze un 
parteneriat pentru inovare pe termen lung 
pentru dezvoltarea și achiziționarea 
ulterioară de produse, servicii sau lucrări 
noi și inovatoare, cu condiția ca acestea să 
poată fi livrate la nivelurile de performanță 
și costurile convenite. Parteneriatul trebuie 
să fie structurat astfel încât să poată asigura 
un nivel al cererii din partea pieței (market 
pull) care să stimuleze dezvoltarea unei 
soluții inovatoare fără a îngrădi accesul pe 
piață.

Justificare

Achizițiile publice pot avea un rol important în stimularea cercetării și a inovării. Directiva 
ar trebui, așadar, să conțină formulări mai clare privind utilizarea achizițiilor publice pentru 
a promova C-D și soluțiile inovatoare.
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Amendamentul 11

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 
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.

(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 
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, precum 
și al etapei de executare. Ar trebui 
prevăzut un interval de timp rezonabil 
pentru trecerea de la mijloacele de 
comunicare pe hârtie la cele electronice, 
pentru a le acorda părților vizate timpul 
necesar pentru formare.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Atribuirea în comun a contractelor de 
achiziții publice de către autorități 
contractante din state membre diferite se 
confruntă în prezent cu probleme juridice 
specifice, în special conflicte între legile 

(26) Atribuirea în comun a contractelor de 
achiziții publice de către autorități 
contractante din state membre diferite se 
confruntă în prezent cu probleme juridice 
specifice, în special conflicte între legile 
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naționale. În ciuda faptului că Directiva 
2004/18/CE permite în mod implicit 
achizițiile publice comune transfrontaliere, 
în practică, în mai multe sisteme juridice 
naționale acestea sunt, în mod explicit sau 
implicit, incerte sau imposibile din punct 
de vedere juridic. Autoritățile contractante 
din state membre diferite pot fi interesate 
să coopereze și să atribuie în comun 
contracte de achiziții publice pentru a 
obține beneficii maxime din potențialul 
pieței interne în termeni de economii de 
scară și împărțire a riscurilor și 
beneficiilor, în special pentru proiectele 
inovatoare care implică un risc mai mare 
decât riscul care poate fi asumat în mod 
rezonabil de către o singură autoritate 
contractantă. Prin urmare, trebuie 
prevăzute noi norme privind achizițiile 
comune transfrontaliere care să precizeze 
legea aplicabilă, pentru a facilita 
cooperarea între autoritățile contractante în 
cadrul pieței unice. În plus, autoritățile 
contractate din state membre diferite pot 
înființa organisme juridice comune în 
temeiul legislației naționale sau al 
legislației Uniunii. Trebuie să se 
stabilească reguli specifice pentru această 
formă de achiziții comune.

naționale. În ciuda faptului că Directiva 
2004/18/CE permite în mod implicit 
achizițiile publice comune transfrontaliere, 
în practică, în mai multe sisteme juridice 
naționale acestea sunt, în mod explicit sau 
implicit, incerte sau imposibile din punct 
de vedere juridic. Autoritățile contractante 
din state membre diferite pot fi interesate 
să coopereze și să atribuie în comun 
contracte de achiziții publice pentru a 
obține beneficii maxime din potențialul 
pieței interne în termeni de economii de 
scară și împărțire a riscurilor și 
beneficiilor, în special pentru proiectele 
inovatoare care implică un risc mai mare 
decât riscul care poate fi asumat în mod 
rezonabil de către o singură autoritate 
contractantă. Prin urmare, trebuie 
prevăzute noi norme privind achizițiile 
comune transfrontaliere care să precizeze 
legea aplicabilă, pentru a facilita 
cooperarea între autoritățile contractante în 
cadrul pieței unice. În plus, autoritățile 
contractate din state membre diferite pot 
înființa organisme juridice comune în 
temeiul legislației naționale sau al 
legislației Uniunii. Trebuie să se 
stabilească reguli specifice pentru această 
formă de achiziții comune. În cazul în care 
este puțin probabil ca o procedură de 
achiziții să reușească la nivel 
transfrontalier, autoritățile contractante 
ar trebui să se poată îndepărta de la 
normele europene referitoare la achizițiile 
publice în favoarea unui regim mai 
simplu.

Amendamentul 13

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 

(27) Specificațiile tehnice stabilite de 
achizitorii publici trebuie să permită 
deschiderea către concurență a achizițiilor 
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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 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.

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, scopul 
specificațiilor tehnice este să definească 
funcția pe care trebuie să o asigure 
obiectul unui contract, iar acestea trebuie 
elaborate în toate cazurile 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 
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.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) În ceea ce privește achiziționarea 
anumitor produse și servicii, precum și 
achiziționarea și închirierea clădirilor, 
administrațiile centrale care încheie 



AD\911383RO.doc 15/68 PE486.034v02-00

RO

contracte de achiziții publice de lucrări, 
bunuri sau servicii ar trebui să ofere un 
exemplu și să ia decizii de cumpărare 
eficiente din punct de vedere energetic.
Această regulă ar trebui să se aplice 
departamentelor administrative a căror 
competență acoperă întregul teritoriu. În 
cazul în care într-un stat membru nu 
există un departament administrativ 
relevant căruia să i se fi conferit o 
anumită competență pe întreg teritoriul, 
obligația ar trebui să le revină acelor 
departamente administrative ale căror 
competențe acoperă în mod colectiv 
întregul teritoriu. Cu toate acestea, 
dispozițiile prezentei directive nu ar trebui 
să fie afectate.
Pentru alte produse decât cele care fac 
obiectul cerințelor de eficiență energetică 
pentru achiziționare în temeiul prezentei 
directive, statele membre ar trebui să 
încurajeze organismele publice să ia în 
considerare eficiența energetică a 
achiziției.

Justificare

Referire la versiunea adoptată de către ITRE a Directivei privind eficiența energetică 
(ITRE/7/06352).

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Având în vedere nivelul scăzut al 
participării întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM) la achiziții publice în 
general, în special la cele din sectorul 
inovării și al serviciilor, ar trebui adoptate 
măsuri legislative corespunzătoare. În 
acest sens, ar trebui avute în vedere o 
serie de acțiuni, cum ar fi respectarea 
principiului nediscriminării, asigurarea 
neutralității măsurilor din punctul de 
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vedere al țarii de origine a 
întreprinderilor, luarea în considerare a 
competitivității ofertelor și introducerea 
unor măsuri preferențiale care să ajute 
IMM-urile competitive. Ar trebui 
introduse și măsuri de monitorizare și 
raportare pentru a îmbunătăți 
monitorizarea statistică în funcție de 
sectorul și de valoarea contractelor de 
achiziții publice atribuite IMM-urilor și 
pentru a sensibiliza autoritățile 
contractante față de IMM-uri și față de 
dificultățile cu care se confruntă acestea 
atunci când încearcă să aibă acces la 
piața achizițiilor publice.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Achizițiile publice trebuie să aplice 
principiul „a gândi mai întâi la scară 
mică”, iar statele membre trebuie să 
implementeze integral Codul european de 
bune practici pentru facilitarea accesului 
IMM-urilor la contractele de achiziții 
publice.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29b) Trebuie reamintită importanța 
reciprocității în comerțul internațional, 
precum și faptul că Acordul multilateral 
privind achizițiile publice (AAP) joacă un 
rol esențial în deschiderea cât mai largă a 
piețelor de achiziții publice (bunuri, 
servicii, contracte de construcție) în fața 
concurenței internaționale și garantează 
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ofertanților privați condiții transparente, 
echitabile și nediscriminatorii.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a încuraja participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
la piața achizițiilor publice, autoritățile 
contractante trebuie să fie încurajate să 
împartă contractele pe loturi și să fie 
obligate să ofere justificări atunci când nu 
procedează astfel. În cazul în care 
contractele sunt împărțite pe loturi, 
autoritățile contractante pot, de exemplu 
pentru a menține concurența sau pentru a 
garanta securitatea aprovizionării, să 
limiteze numărul de loturi pentru care un 
operator economic poate depune oferte; ele 
pot, de asemenea, să limiteze numărul de 
loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

(30) Pentru a încuraja participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
și a societății civile la piața achizițiilor 
publice, autoritățile contractante trebuie să 
fie încurajate să împartă contractele pe 
loturi și să fie obligate să ofere justificări 
atunci când nu procedează astfel. În cazul 
în care contractele sunt împărțite pe loturi, 
autoritățile contractante pot, de exemplu 
pentru a menține concurența sau pentru a 
garanta securitatea aprovizionării, să 
limiteze numărul de loturi pentru care un 
operator economic poate depune oferte; ele 
pot, de asemenea, să limiteze numărul de 
loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.
Cu toate acestea, nu se permite împărțirea 
pe loturi în scopul evitării procedurilor de 
achiziții publice stabilite prin lege.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Pentru ca contractele de achiziții 
publice - chiar cele aflate sub pragurile 
Uniunii - să fie cât mai accesibile pentru 
IMM-uri, statele membre pot introduce 
măsuri suplimentare în domeniul 
achizițiilor publice.

Justificare

Mai mult de jumătate din achizițiile publice din cadrul UE nu intră în domeniul de aplicare al 
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directivei, statelor membre revenindu-le un rol important în sprijinirea participării IMM-
urilor. Contractele de achiziții publice la nivel național reprezintă o oportunitate mai bună, 
deoarece dimensiunea acelor contracte este mai potrivită pentru IMM-uri.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Participarea la procedurile de 
achiziții publice constituie o sarcină 
financiară semnificativă pentru numeroși 
operatori economici. Pentru a sprijini 
participarea IMM-urilor, ar trebui reduse 
în mod semnificativ sarcinile financiare 
în etapa de achiziție, în etapa de 
executare, precum și în etapa căilor de 
atac.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) În plus față de noile instrumente 
specifice incluse în prezenta directivă 
pentru a mări participarea IMM-urilor la 
piața achizițiilor publice, statele membre 
și autoritățile contractante ar trebui să 
creeze noi strategii de achiziții publice 
favorabile IMM-urilor. Implementarea și 
aplicarea acestor norme noi, care sunt 
mai favorabile IMM-urilor decât regimul 
actual, nu vor fi suficiente ca atare.
Comisia a publicat un document de lucru 
intitulat „Codul european de bune 
practici pentru facilitarea accesului IMM-
urilor la contractele de achiziții publice” 
(SEC(2008)2193), al cărui scop este 
încurajarea statelor membre să lanseze 
strategii, programe și planuri de acțiune 
naționale în vederea îmbunătățirii 
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participării IMM-urilor la aceste piețe. În 
acest sens, autoritățile naționale, 
regionale și locale ar trebui să aplice cu 
strictețe normele stabilite în directivă și să 
implementeze politici generale 
consecvente menite să sporească accesul 
IMM-urilor la piața achizițiilor publice.

Justificare

Noile norme din directivă, favorabile IMM-urilor, sunt binevenite. Cu toate acestea, este 
necesar un efort mai consistent pentru ca IMM-urile să poată beneficia de potențialul 
semnificativ pe care îl prezintă piețele achizițiilor publice. Toate statele membre, regiunile și 
autoritățile locale trebuie încurajate să lanseze strategii și politici care să sporească și să 
lărgească participarea generală a IMM-urilor la aceste piețe, atât la nivelul UE, cât și la 
nivel național.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 32 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32b) Comisia ar trebui să pregătească și 
să publice un inventar la nivelul Uniunii 
cu toate taxele aferente procedurii de 
achiziții publice, concentrându-se pe 
taxele și celelalte costuri legate de căile de 
atac.

Amendamentul 23

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 

(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 
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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.

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 
pentru produsele cu un înalt grad de 
standardizare.

Amendamentul 24

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 
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 

(39) Ar trebui să se depună eforturi pentru 
ca să se exploateze pe deplin potențialul 
achizițiilor publice pentru a realiza 
obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru 
creștere durabilă, fără a afecta 
competențele entităților contractante. În 
special achizițiile publice reprezintă cheia 
pentru stimularea inovării, care este 
extrem de importantă pentru creșterea 
viitoare din Europa. Având în vedere însă 
diferențele 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 
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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.

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.

Amendamentul 25

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 

(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, de exemplu 
măsurând costurile în raport cu 
potențialul de economisire a energiei al 
produselor și serviciilor. 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 
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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.

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.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Atunci când se folosește calcularea 
costurilor pe ciclu de viață pentru a 
achiziționa produse și servicii eficiente 
din punct de vedere energetic, eficiența 
energetică a unei colecții sau a unui grup 
de achiziții per ansamblu ar trebui să fie 
mai importantă decât eficiența energetică 
a unei achiziții individuale, având în 
vedere caracterul adecvat din punct de 
vedere tehnic și utilizarea preconizată.

Amendamentul 27

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 

(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 
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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 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.

orice alt stadiu al ciclului de viață al unui 
produs sau serviciu, cu condiția să aibă 
legătură directă 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 condițiile de 
executare a contractului 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 condiții de 
executare care includ aceste caracteristici 
ar trebui, în orice caz, să rămână limitate 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 ar trebui 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 și care pot, prin 
urmare, avea o influență directă asupra 
obiectului contractului.
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Amendamentul 28

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 aibă legătură 
directă cu 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.

Amendamentul 29

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 

(55) Este deosebit de important ca, în 
cadrul activității sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate cu actori 
relevanți, cum ar fi reprezentanți ai 
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și elaborează acte delegate, Comisia 
trebuie să asigure transmiterea simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
pertinente către Parlamentul European și 
Consiliu.

autorităților locale și regionale, părți 
interesate etc., 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.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 2 – 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;

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul contractelor pentru lucrări, 
bunuri și servicii care se situează sub 
aceste praguri, statele membre pun în 
aplicare proceduri naționale privind 
competiții generale care asigură 
respectarea principiilor tratatului privind 
accesul egal, nediscriminarea și 
transparența.

Justificare

Pragurile actuale pentru contractele de bunuri și servicii achiziționate de autoritățile locale 
și regionale ar trebui majorate pentru a asigura contracte cu o valoare economică care să 
poată atrage furnizori transfrontalieri și care să aibă, prin urmare, potențial de a stimula cu 
adevărat piața unică. Majorarea pragurilor nu ar trebui totuși să aibă drept consecință 
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situația în care contractele sub valoarea respectivă nu fac obiectul unor oferte publice, iar 
statele membre ar trebui deci să aibă obligația de a pune în aplicare norme naționale care să 
permită astfel de oferte.

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Aplicarea practică a Acordului 
privind achizițiile publice (GPA), care 
face parte din cadrul legal al achizițiilor 
publice din Uniunea Europeană, se 
bazează pe o evaluare anterioară a 
aplicării corespunzătoare a principiului 
reciprocității substanțiale cu privire la 
deschiderea piețelor între Uniunea 
Europeană și statele terțe semnatare.
Această evaluare 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.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Excluderi specifice în domeniul serviciilor 

poștale
1. Prezenta directivă nu se aplică 
contractelor de achiziții publice al căror 
scop principal este să permită autorităților 
contractante prestarea de servicii poștale 
și de alte servicii în afara celor poștale.
2. În sensul prezentului articol:
(a) „servicii poștale”: înseamnă servicii 
care constau în ridicarea, trierea, 
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dirijarea și distribuirea obiectelor poștale.
Acestea trebuie să includă atât serviciile 
care se încadrează, cât și serviciile care 
nu se încadrează în domeniul de aplicare 
al serviciului universal înființat în 
conformitate cu Directiva 97/67/CE;
(b)„alte servicii în afara celor poștale” 
înseamnă servicii furnizate în 
următoarele domenii:
(i) servicii de gestiune a serviciilor de 
curierat [servicii anterioare și ulterioare 
expedierii, inclusiv servicii de gestiune a 
corespondenței (mailroom management 
services)],
(ii) servicii cu valoare adăugată legate de 
și furnizate integral prin mijloace 
electronice (inclusiv transmiterea 
securizată prin mijloace electronice a 
documentelor codificate, servicii de 
gestiune a adreselor și transmiterea de 
mesaje de poștă electronică 
recomandată);
(iii) servicii privind obiecte poștale care 
nu sunt incluse la punctul (i), cum ar fi 
publicitatea prin poștă care nu are 
menționată vreo adresă;
(iv) servicii financiare, așa cum sunt 
definite în vocabularul comun privind 
achizițiile (CPV) la numerele de referință 
cuprinse între 66100000-1 și 66720000-3 
și care includ, în principal, mandate 
poștale și transferuri pe bază de conturi 
curente poștale;
(v) servicii filatelice;
(vi) servicii de logistică (servicii care 
combină livrarea și/sau depozitarea fizică 
cu alte funcții nepoștale).

Justificare

Ținând seama de situația concurenței efective a piețelor din sectorul serviciilor poștale ca 
urmare a punerii în aplicare a normelor UE destinate să liberalizeze acest sector, contractele 
de achiziții publice din sectorul în cauză ar trebui excluse din domeniul de aplicare al 
prezentei directive, deoarece sunt destinate în principal să permită autorităților contractante 
să desfășoare anumite activități în sectorul serviciilor poștale.
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Amendamentul 34

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) toate activitățile acelei persoane 
juridice sunt efectuate pentru autoritatea 
contractantă care o controlează sau pentru 
alte persoane juridice controlate de 
respectiva autoritate contractantă;

Justificare

Faptul că se lasă persoanelor juridice posibilitatea de a-și desfășura 10% din activitate pe 
piața liberă deschide calea spre denaturări serioase ale concurenței și dăunează IMM-urilor, 
în special la nivel local.

Amendamentul 35

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 
autoritățile contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de aceleași autorități contractante;

(b) toate activitățile acelei persoane 
juridice sunt efectuate pentru autoritățile 
contractante care o controlează sau pentru 
alte persoane juridice controlate de aceleași
autorități contractante;

Justificare

Faptul că se lasă persoanelor juridice posibilitatea de a-și desfășura 10% din activitate pe 
piața liberă deschide calea spre denaturări serioase ale concurenței și dăunează IMM-urilor, 
în special la nivel local.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante îi tratează pe 
operatorii economici în mod egal și fără 
discriminare și acționează într-o manieră 
transparentă și proporționată.

Autoritățile contractante îi tratează pe 
operatorii economici în conformitate cu 
principiile egalității, nediscriminării, 
liberei concurențe și transparenței.
Acestea acționează într-o manieră 
transparentă și proporționată, garantând 
întotdeauna că fondurile publice sunt 
folosite în mod eficient.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile contractante și oricare 
alte părți implicate garantează protecția 
informațiilor confidențiale și iau măsuri 
pentru a preveni orice utilizare abuzivă a 
acestor informații.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) La elaborarea standardelor tehnice 
ale sistemelor de achiziții publice 
electronice în conformitate cu articolul 
19, Comisia ar trebui să coopereze 
îndeaproape cu Agenția Europeană 
pentru Securitatea Rețelelor Informatice 
și a Datelor (ENISA) în garantarea celor 
mai înalte standarde de confidențialitate.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot să impună 
obligativitatea utilizării mijloacelor 
electronice de comunicare în alte situații 
decât cele prevăzute la articolele 32, 33, 
34, 35 alineatul (2), 49 alineatul (2) sau 51 
din prezenta directivă.

Statele membre pot să impună 
obligativitatea utilizării mijloacelor 
electronice de comunicare în alte situații 
decât cele prevăzute la articolele 32, 33, 
34, articolul 35 alineatul (2), articolul 49 
alineatul (2) sau articolul 51 din prezenta 
directivă, cu condiția ca acestea să nu 
reprezinte un obstacol de nedepășit pentru 
IMM-uri și microîntreprinderi.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În toate operațiunile de comunicare, 
schimb și stocare de informații, autoritățile 
contractante trebuie să asigure menținerea 
integrității datelor și protejarea 
confidențialității ofertelor și a cererilor de 
participare. Ele examinează conținutul 
ofertelor și al cererilor de participare numai 
după expirarea termenului fixat pentru 
depunerea acestora.

În toate operațiunile de comunicare, 
schimb și stocare de informații, autoritățile 
contractante trebuie să asigure menținerea 
integrității datelor și protejarea 
confidențialității ofertelor și a cererilor de 
participare, precum și a informațiilor 
menționate la articolul 18. Ele examinează 
conținutul ofertelor și al cererilor de 
participare numai după expirarea 
termenului fixat pentru depunerea acestora.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură oportunități în 
timp util pentru dobândirea cunoștințelor 
și a competențelor necesare încheierii 
procedurii electronice de achiziții publice.

Amendamentul 42
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Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 eliminat
Comportamente ilicite

Candidații trebuie să furnizeze, la 
începutul procedurii, o declarație pe 
propria răspundere că nu au făcut și nu 
vor face demersuri:
(a) pentru a influența în mod abuziv 
procesul decizional al autorității 
contractante sau a obține informații 
confidențiale care le pot conferi avantaje 
necuvenite în procedura de achiziție;
(b) pentru a încheia acorduri cu alți 
candidați și ofertanți care vizează 
denaturarea concurenței;
(c) pentru a furniza în mod deliberat 
informații false care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor cu privire 
la excludere, selecție și atribuire.

Amendamentul 43

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.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 – paragrafele 4 și 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ele pot prevedea totodată posibilitatea ca 
autoritățile contractante să utilizeze o 

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

procedură competitivă cu negociere sau un 
dialog competitiv, cu condiția garantării 
oportunităților egale și a prevenirii 
denaturării concurenței:

(a) în cazul lucrărilor, atunci când 
contractul de lucrări are ca obiect atât 
proiectarea, cât și execuția unor lucrări în 
sensul articolului 2 punctul (8), sau când 
sunt necesare negocieri pentru a stabili 
structura juridică sau financiară a 
proiectului;
(b) în cazul contractelor de achiziții 
publice de lucrări, pentru lucrările care 
sunt realizate exclusiv în vederea 
cercetării sau inovării, experimentării sau 
dezvoltării, și nu pentru a asigura un 
profit sau pentru a recupera costurile de 
cercetare și de dezvoltare;
(c) în cazul serviciilor sau al furnizării de 
bunuri, atunci când specificațiile tehnice 
nu pot fi definite cu suficientă precizie 
prin trimitere la un standard, un 
agrement tehnic european, o specificație 
tehnică comună sau o referință tehnică în 
sensul anexei VIII punctele 2-5;
(d) în cazul prezentării unor oferte 
neconforme sau inacceptabile în sensul 
articolului 30 alineatul (2) litera (a) ca 
răspuns la o procedură deschisă sau 
restrânsă;
(e) dacă, din cauza circumstanțelor 
specifice legate de natura sau de 
complexitatea lucrărilor, a bunurilor sau 
a serviciilor sau de riscurile aferente 
acestora, contractul nu poate fi atribuit 
fără negocieri prealabile.
Statele membre pot decide să nu 
transpună în legislația lor națională 
procedura competitivă cu negociere, 
procedura dialogului competitiv și 
procedura parteneriatului pentru inovare.

Justificare

În conformitate cu Cartea verde privind modernizarea politicii UE în domeniul achizițiilor 
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publice (COM (2011) 15 final) și raportul Parlamentului European referitor la modernizarea
achizițiilor publice (2011/2048 (INI)), ar trebui să fie utilizate fără limitări procedurile de 
negociere,pentru a încheia contractul cel mai adecvat nevoilor specifice ale autorității
contractante, precum și pentru a obține cea mai bun raport calitate/preț. Pentru a asigura o 
cât mai mare transparență, trebuie elaborate garanții adecvate care să contracareze 
denaturarea pieței - ca urmare a aplicării acestei proceduri.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea contractantă poate reduce 
cu cinci zile termenul pentru primirea 
ofertelor prevăzut la alineatul (1) al doilea 
paragraf, în cazul în care acceptă ca 
ofertele să fie depuse prin mijloace 
electronice, în conformitate cu articolul 19 
alineatele (3), (4) și (5).

(4) Autoritatea contractantă poate reduce 
cu trei zile termenul pentru primirea 
ofertelor prevăzut la alineatul (1) al doilea 
paragraf, în cazul în care acceptă ca 
ofertele să fie depuse prin mijloace 
electronice, în conformitate cu articolul 19 
alineatele (3), (4) și (5).

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează că 
nerespectarea obligației de neutralitate de 
către autoritățile contractante se 
pedepsește cu sancțiune.

Amendamentul 47

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 40 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare.
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Justificare

Termenul minim de primire a cererilor de participare ar trebui să fie de 40 de zile ca în cazul 
procedurii deschise, pentru a asigura norme administrative cât mai asemănătoare cu putință 
în cadrul diferitelor proceduri.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dialogurile competitive se pot 
desfășura în etape succesive, pentru a 
reduce numărul de soluții care urmează să 
fie discutate în etapa de dialog, aplicând 
criteriile de atribuire definite în anunțul de 
participare sau în documentul descriptiv. În 
anunțul de participare sau în documentul 
descriptiv, autoritatea contractantă trebuie 
să precizeze dacă va recurge la această 
opțiune.

(4) Nu privește versiunea în limba 
română.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) După declararea încheierii dialogului și 
informarea corespunzătoare a 
participanților, autoritățile contractante îi
invită pe aceștia să prezinte ofertele finale 
pe baza soluției sau soluțiilor prezentate și 
specificate în cursul dialogului. Ofertele 
respective trebuie să cuprindă toate 
elementele solicitate și necesare pentru 
realizarea proiectului.

(6) După declararea încheierii dialogului și 
informarea corespunzătoare a 
participanților, autoritățile contractante 
invită fiecare participant să prezinte 
ofertele finale pe baza soluției sau 
soluțiilor prezentate și specificate în cursul 
dialogului. Ofertele respective trebuie să 
cuprindă toate elementele solicitate și 
necesare pentru realizarea proiectului.

Justificare

Pentru a respecta cerințele privind confidențialitatea; este posibil ca nu toți participanții să 
ofere aceeași soluție, în special soluții inovatoare importante.
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Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul parteneriatelor pentru inovare, 
orice operator economic poate depune o 
cerere de participare ca răspuns la un anunț 
de participare, în vederea instituirii unui 
parteneriat structurat pentru dezvoltarea de 
produse, servicii sau lucrări inovatoare și 
achiziționarea ulterioară a produselor, 
serviciilor sau lucrărilor rezultate în urma 
parteneriatului, cu condiția ca acestea să 
corespundă nivelurilor de performanță și 
costurilor convenite.

(1) În cazul parteneriatelor pentru inovare, 
orice operator economic poate depune o 
cerere de participare ca răspuns la un anunț 
de participare, în vederea instituirii unui 
parteneriat structurat pentru dezvoltarea de 
produse, servicii sau lucrări inovatoare și 
achiziționarea ulterioară a produselor, 
serviciilor sau lucrărilor rezultate în urma 
parteneriatului, cu condiția ca acestea să 
corespundă nivelurilor de performanță și 
costurilor convenite. Autoritatea 
contractantă descrie clar drepturile de 
proprietate intelectuală, dacă este cazul, 
pe care dorește să le obțină ca urmare a 
contractului, fie în avans, ca parte a 
anunțului de participare, a documentului 
descriptiv sau a invitației de confirmare a 
interesului, fie la o etapă ulterioară, ca 
parte a procedurii de negociere a 
contractului.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parteneriatul trebuie să fie structurat în 
etape succesive, urmând succesiunea 
etapelor din procesul de cercetare și de 
inovare, eventual până la fabricarea 
bunurilor sau la prestarea serviciilor.
Acesta trebuie să prevadă obiective 
intermediare care trebuie atinse de către 
partener și plata remunerației în tranșe 
adecvate. Pe baza obiectivelor respective, 
autoritatea contractantă poate hotărî după 
fiecare etapă să pună capăt parteneriatului 
și să lanseze o nouă procedură de achiziție 

(2) Parteneriatul trebuie să fie structurat în 
etape succesive, urmând succesiunea 
etapelor din procesul de cercetare și de 
inovare, eventual până la fabricarea 
bunurilor sau la prestarea serviciilor.
Acesta trebuie să prevadă obiective 
intermediare care trebuie atinse de către 
partener și plata remunerației în tranșe 
adecvate. Pe baza obiectivelor respective,
autoritatea contractantă poate hotărî fie să 
încheie contracte etapă cu etapă în 
funcție de potențial cu diferiți parteneri 
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pentru celelalte etape, cu condiția să fi 
dobândit drepturile de proprietate 
intelectuală pertinente.

pentru diferitele etape ale procesului, fie 
să încheie contracte pentru faze multiple 
cu același partener sau parteneri.
Autoritatea contractantă poate hotărî, de 
asemenea, după fiecare etapă să pună capăt 
parteneriatului și să lanseze o nouă 
procedură de achiziție pentru celelalte 
etape, cu condiția ca autoritatea 
contractantă să fi dobândit drepturile de 
proprietate intelectuală pertinente sau, în 
caz contrar, să plătească remunerația 
adecvată conform înțelegerii cu 
partenerul sau partenerii.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numai operatorii economici invitați de 
autoritatea contractantă după evaluarea 
informațiilor solicitate pot prezenta 
proiecte de cercetare și inovare având ca 
obiectiv satisfacerea necesităților 
identificate de autoritatea contractantă care 
nu pot fi acoperite de soluțiile existente.
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 prezenta 
proiecte de cercetare și inovare având ca 
obiectiv satisfacerea necesităților 
identificate de autoritatea contractantă.
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).

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toți ofertanții care au depus oferte 
admisibile sunt invitați simultan, prin 
mijloace electronice, să participe la licitația 
electronică, de la data și ora specificate, 
utilizând conexiunile în conformitate cu 
instrucțiunile prevăzute în invitație.

Toți ofertanții care au depus oferte 
admisibile sunt invitați simultan, prin 
mijloace electronice, să participe la licitația 
electronică, de la data și ora specificate, 
utilizând conexiunile în conformitate cu 
instrucțiunile prevăzute în invitație.
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Licitația electronică se poate desfășura în 
mai multe runde succesive. Licitația 
electronică nu poate începe mai devreme 
de două zile lucrătoare de la data trimiterii 
invitațiilor.

Licitația electronică se poate desfășura în 
mai multe runde succesive. Licitația 
electronică nu poate începe mai devreme 
de cinci zile lucrătoare de la data trimiterii 
invitațiilor.

Justificare

Deși termenele ar putea fi scurtate, termenul de două zile pare într-adevăr prea scurt pentru 
a da ocazia agenților economici să reacționeze, în special pentru IMM-urile care în general 
dispun de mai puține resurse umane pentru participarea la achiziții publice.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante trebuie să prevadă 
o perioadă corespunzătoare de timp între 
notificare și colectarea efectivă a 
informațiilor.

Autoritățile contractante trebuie să prevadă 
o perioadă corespunzătoare de minimum 
cinci zile lucrătoare între notificare și 
colectarea efectivă a informațiilor.

Amendamentul 55

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 definite la punctul 1 
din anexa VIII sunt stabilite în 
documentele achiziției. Ele definesc 
funcționalitatea pe care trebuie să o aibă
lucrările, serviciile sau bunurile.

Justificare

Toate amendamentele la articolul 40 au scopul de a garanta că autoritățile contractante își 
concentrează atenția pe funcționalitatea pe care un anumit contract urmărește să o aibă.
Acest lucru ar trebui să deschidă piața unui număr cât mai mare de operatori economici și 
unor soluții inovatoare. Se pot adăuga, bineînțeles, specificații tehnice suplimentare cu 
scopul de a orienta și explica necesitățile autorității contractante. În plus, unele 
amendamente au scopul de a aduce clarificări suplimentare referitoare la propunerea 
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Comisiei ca specificațiile tehnice să nu fie utilizate într-un mod care să limiteze concurența.

Amendamentul 56

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).

Caracteristici mai detaliate privind
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) 
pot fi enumerate ca orientări, dar nu pot 
exclude niciun agent economic de la a 
participa la proceduri de achiziții publice.

Justificare

Toate amendamentele la articolul 40 au scopul de a garanta că autoritățile contractante își 
concentrează atenția pe funcționalitatea pe care un anumit contract urmărește să o aibă.
Acest lucru ar trebui să deschidă piața unui număr cât mai mare de operatori economici și 
unor soluții inovatoare. Se pot adăuga, bineînțeles, specificații tehnice suplimentare cu 
scopul de a orienta și explica necesitățile autorității contractante. În plus, unele 
amendamente au scopul de a aduce clarificări suplimentare referitoare la propunerea 
Comisiei ca specificațiile tehnice să nu fie utilizate într-un mod care să limiteze concurența.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă este necesar, specificațiile 
tehnice pot cuprinde, de asemenea, 
cerințe referitoare la:

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 a – litera a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 a – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) caracteristicile ciclului de viață;

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 a – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 a – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 a – litera e (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 a – 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 prescrie, 
prin reglementare generală sau specifică, 
în ceea ce privește lucrările finalizate și 
materialele sau elementele componente 
ale lucrărilor în cauză.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele etichetei se referă numai la 
caracteristici care sunt legate de obiectul 
contractului și sunt adecvate pentru a defini 
caracteristicile lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor care fac obiectul contractului;

(a) cerințele etichetei se referă numai la 
caracteristici care sunt legate direct de 
obiectul contractului și sunt adecvate 
pentru a defini caracteristicile lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor care fac obiectul 
contractului;

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante acceptă și alte 
mijloace de probă adecvate decât cele 
menționate la alineatul (1), cum ar fi un 
dosar tehnic al producătorului, în cazul în 
care operatorul economic în cauză nu are 
acces la certificatele sau rapoartele de 
încercare menționate la alineatul (1) sau 
nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite.

(2) Autoritățile contractante acceptă 
mijloace de probă adecvate și echivalente
cu cele menționate la alineatul (1), cum ar 
fi un dosar tehnic al producătorului, în 
cazul în care operatorul economic în cauză 
nu are acces la certificatele sau rapoartele 
de încercare menționate la alineatul (1) sau 
nicio posibilitate de a le obține în 
termenele stabilite.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante pot autoriza
ofertanții să prezinte variante. Ele indică în 
anunțul de participare sau, dacă se 
utilizează un anunț de intenție ca mijloc 
de invitație la procedura concurențială de 
ofertare, în invitația pentru confirmarea 
interesului, dacă autorizează sau nu 
variantele. Variantele nu pot fi autorizate 
în lipsa acestei mențiuni.

(1) Autoritățile contractante autorizează 
ofertanții să prezinte variante.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul procedurilor de atribuire a unor 
contracte de achiziții publice de bunuri sau 
de servicii, autoritățile contractante care au 
autorizat utilizarea variantelor nu pot 
respinge o variantă din simplul motiv că ar 
conduce, dacă ar fi selectată, fie la un 
contract de achiziții publice de servicii în 
locul unui contract de achiziții publice de 
bunuri, fie la un contract de achiziții 

În cazul procedurilor de atribuire a unor 
contracte de achiziții publice de bunuri sau 
de servicii, autoritățile contractante nu pot 
respinge o variantă din simplul motiv că ar 
conduce, dacă ar fi selectată, fie la un 
contract de achiziții publice de servicii în 
locul unui contract de achiziții publice de 
bunuri, fie la un contract de achiziții 
publice de bunuri în locul unui contract de 



PE486.034v02-00 42/68 AD\911383RO.doc

RO

publice de bunuri în locul unui contract de 
achiziții publice de servicii.

achiziții publice de servicii.

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

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.

Pentru a crește concurența și a ajuta 
IMM-urile să obțină contracte de achiziții 
publice, acestea din urmă pot fi împărțite 
în loturi omogene sau eterogene, cu 
excepția achizițiilor în care autoritatea 
contractantă nu consideră că este oportună 
împărțirea pe loturi.

Justificare

Este important să se încurajeze autoritățile contractante să împartă contractele pe loturi 
pentru a facilita participarea IMM-urilor la concursurile de achiziții publice. Cu toate 
acestea, nu ar trebui să existe obligația de împărțire pe loturi pentru că, în acest caz, 
autoritatea contractantă ar putea împărți un contract care nu ar fi trebuit împărțit. Acest 
lucru se întâmplă adesea în cazul contractelor din sectorul construcțiilor și sectorul 
tehnologiei informațiilor. Mărimea și valoarea loturilor ar fi, de asemenea, greu de definit în 
realitate.

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile contractante pot impune 
obligația ca toți contractanții să își 
coordoneze activitățile sub conducerea 
operatorului economic căruia i-a fost 
atribuit un lot care implică coordonarea 
întregului proiect sau a părților relevante 

eliminat
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ale acestuia.

Justificare

Autoritățile contractante nu ar trebui să impună structuri de conducere sau de proprietate ale 
societățile private. Dacă un lot al unui contract nu este realizabil fără acest lucru, atunci ar 
trebui să se conchidă că respectivul contract nu poate fi împărți în loturi.

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante își pot face
cunoscute intențiile cu privire la achizițiile 
planificate prin publicarea unui anunț de 
intenție cât mai curând posibil după 
începerea exercițiului bugetar. Anunțurile 
respective trebuie să conțină informațiile 
prevăzute în anexa VI partea B secțiunea I.
Ele se publică fie de către Comisie, fie de 
către autoritățile contractante pe profilul lor 
de cumpărător, în conformitate cu anexa IX 
punctul 2(b). Dacă anunțul este publicat de 
către autoritățile contractante pe profilul lor 
de cumpărător, ele notifică această 
publicare în conformitate cu anexa IX 
punctul 3.

(1) Autoritățile contractante își fac
cunoscute intențiile cu privire la achizițiile 
planificate prin publicarea unui anunț de 
intenție cât mai curând posibil după 
începerea exercițiului bugetar. Anunțurile 
respective trebuie să conțină informațiile 
prevăzute în anexa VI partea B secțiunea I.
Ele se publică fie de către Comisie, fie de 
către autoritățile contractante pe profilul lor 
de cumpărător, în conformitate cu anexa IX 
punctul 2(b). Dacă anunțul este publicat de 
către autoritățile contractante pe profilul lor 
de cumpărător, ele notifică această 
publicare în conformitate cu anexa IX 
punctul 3.

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate autoritățile contractante pot utiliza
un anunț de participare ca mijloc de 
invitație la procedura concurențială de 
ofertare pentru toate procedurile.
Anunțurile respective conțin informațiile 
prevăzute în anexa VI partea C și se 
publică în conformitate cu articolul 49.

Toate autoritățile contractante utilizează un 
anunț de participare ca mijloc de invitație 
la procedura concurențială de ofertare 
pentru toate procedurile. Anunțurile 
respective conțin informațiile prevăzute în 
anexa VI partea C și se publică în 
conformitate cu articolul 49.
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Amendamentul 72

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 se dovedește că oferta nu 
este conformă cu obligațiile din domeniul 
social, al muncii sau al mediului 
prevăzute de legislația Uniunii, de 
legislația națională, 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.

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot lua în calcul 
întreprinderile mici și mijlocii.

Amendamentul 74

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, 15.04.11, p. 1.

Amendamentul 75

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) reglementările sunt de așa natură în 
țara de origine a candidatului sau 
ofertantului încât contravin principiului 
de reciprocitate comercială care permite 
oricărei întreprinderi din UE să participe 
pe piața achizițiilor publice;

Amendamentul 76

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 
internaționale include și respectarea într-o 
manieră echivalentă;

(a) dacă are probe privind o încălcare a 
obligațiilor prevăzute de legislația Uniunii 
în domeniul social, al muncii sau al 
mediului, prevăzute de legislația Uniunii 
sau de legislația de la nivel național și de 
contractele colective de muncă aplicabile
în locul în care sunt executate lucrările
ori serviciile, 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 77

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă operatorul economic provine 
dintr-o țară terță care nu își deschide 
piețele achizițiilor publice pentru 
întreprinderile din UE;

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă autoritatea contractantă poate 
demonstra prin orice mijloace că 
operatorul economic se face vinovat de alte 
abateri profesionale grave;

(c) dacă autoritatea contractantă poate 
prezenta probe care dovedesc că 
operatorul economic se face vinovat de alte 
abateri profesionale grave;

Amendamentul 79

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 
directă cu obiectul contractului și să fie 
strict proporționale cu acesta, luând în 
considerare nevoia de a asigura o 
concurență reală.

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Pașaportul european pentru achiziții publice poate fi un instrument important de reducere a 
costurilor administrative, dar perioada de valabilitate ar trebui prelungită, deoarece 
perioada de 6 luni pare nerezonabil de scurtă și ar fi prea costisitor pentru operatorii 
economici, mai ales pentru IMM-uri, să trebuiască să își reînnoiască pașaportul de două ori 
pe an.

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește criteriile referitoare la 
situația economică și financiară stabilite în 
conformitate cu articolul 56 alineatul (3) și 
criteriile privind capacitatea tehnică și 
profesională stabilite în conformitate cu 
articolul 56 alineatul (4), un operator 
economic poate, dacă este cazul și pentru
un anumit contract, să recurgă la 
capacitățile altor entități, indiferent de 
natura juridică a legăturilor pe care le are 
cu acestea. În acest caz, operatorul 
economic trebuie să dovedească autorității 
contractante că va dispune de resursele 
necesare prezentând, de exemplu, 
angajamentul respectivelor entități în acest 
sens. În cazul situației economice și 
financiare, autoritățile contractante pot 
impune ca operatorul economic și 
entitățile respective să fie răspunzătoare 
solidar pentru executarea contractului.

În ceea ce privește criteriile referitoare la 
situația economică și financiară stabilite în 
conformitate cu articolul 56 alineatul (3) și 
criteriile privind capacitatea tehnică și 
profesională stabilite în conformitate cu 
articolul 56 alineatul (4), un operator 
economic poate, dacă este cazul și pentru 
un anumit contract, să recurgă la 
capacitățile altor entități, indiferent de 
natura juridică a legăturilor pe care le are 
cu acestea. În acest caz, operatorul 
economic trebuie să dovedească autorității 
contractante că va dispune de resursele 
necesare prezentând, de exemplu, 
angajamentul respectivelor entități în acest 
sens.

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2
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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

Justificare

Eliminat ca urmare a modificării articolului 66 alineatul (1) paragraful 1 literele (a) și (b).

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) calitatea, inclusiv caracteristicile 
tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, performanța ca eficiență 
energetică, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator, inclusiv, printre altele, 
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soluții inovatoare suplimentare față de 
cerințele minime prevăzute în anunțul de 
participare, în documentul descriptiv sau 
în invitația pentru confirmarea 
interesului;

Amendamentul 87

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 88

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) originea locală specifică lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor solicitate sau 
oricărei etape a ciclului lor de viață, cu 
respectarea principiilor prevăzute în 
tratate.

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) costurile interne, inclusiv costurile 
legate de obținere (cum sunt costurile de 
producție), de utilizare (cum sunt consumul 
de energie, costurile de întreținere și 
disponibilitatea resursei respective) și de 
sfârșitul ciclului de viață (cum sunt 
costurile de colectare și reciclare) și
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Amendamentul 90

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.

eliminat

Amendamentul 91

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 
de muncă aplicabile în locul în urmează 
să fie executate lucrările sau serviciile ori 
să fie furnizate bunurile.

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) alte aspecte care justifică suficient 
costul anormal de scăzut al ofertei.

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o autoritate contractantă 
stabilește că o ofertă este anormal de 

(5) În cazul în care o autoritate contractantă 
stabilește că o ofertă este anormal de 
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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.

scăzută pentru că ofertantul a obținut un 
ajutor de stat, oferta este respinsă dacă 
ofertantul, în urma consultării, 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.

Justificare

Se clarifică faptul că ofertanții care beneficiază de ajutoare de stat ar trebui să constituie o 
excepție și numai în condiții conforme cu articolul 107 din tratat.

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Articolul 70 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70a
Autoritățile contractante introduc practici 
adecvate privind monitorizarea executării 
contractului și asigurarea calității în ceea 
ce privește executarea contractului și 
indică aceste practici în invitația la 
procedura concurențială de ofertare.
Pentru a crește eficiența și transparența 
monitorizării executării contractului, 
achizițiile publice electronice sprijină 
aceste practici de monitorizare.

Justificare

Absența monitorizării executării contractului poate conduce la situații care trebuie remediate 
ulterior. Pentru a depista cât mai curând posibil cazurile de nerespectare legate de 
executarea contractului, executarea contractului ar trebui monitorizată.  Acest lucru ar 
asigura cea mai eficientă utilizare a finanțelor publice. Achizițiile publice electronice ar 
putea fi utilizate pentru a preveni, depista și corecta erorile care apar în cursul etapei de 
executare.
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Amendamentul 95

Propunere de directivă
Articolul 70 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70b
Contractul prevede o procedură clară 
pentru cazurile de nerespectare legate de 
executarea contractului.

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Articolul 70 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70c
Pentru a permite cât mai multor 
participanți pe piață să participe la 
procedurile de achiziții publice, statele 
membre garantează proceduri obiective, 
eficiente și cu costuri reduse pentru căile 
de atac.

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Articolul 70 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70d
În cazul nerespectării sau al unei 
încălcări grave a contractului de către 
contractant, autoritatea contractantă 
poate introduce sancțiuni împotriva 
contractantului pentru a preveni 
nerespectarea sau încălcările grave legate 
de viitoarele contracte.
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Justificare

Posibilitatea de a introduce viitoare sancțiuni împotriva contractanților care nu respectă sau 
încalcă grav contractele poate îmbunătăți în mod semnificativ cultura achizițiilor publice și 
poate asigura cea mai eficientă utilizare a finanțelor publice.

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 99

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre pot dispune ca plățile
datorate subcontractantului respectiv 
pentru servicii, bunuri sau lucrări furnizate 
să devină exigibile imediat în cazul în 
care:

(a) contractantul principal a furnizat 
autorității contractante, integral sau 
parțial, serviciile, lucrările sau bunurile;
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(b) autoritatea contractantă a acceptat 
serviciile, bunurile sau lucrările ca fiind 
furnizate integral; sau
(c) subcontractantul a solicitat fără succes 
contractantului principal să îi furnizeze, 
într-un termen rezonabil, informații 
despre circumstanțele descrise la literele 
(a) și (b).

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Articolul 72 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Articolul 73 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Amendamentul 102

Propunere de directivă
Articolul 76 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 76b
Autoritatea contractantă ar trebui să 
beneficieze de expertiza adecvată pentru a 
derula întreaga procedură de achiziții 
publice ecologice. Statele membre asigură 
oportunități în timp util pentru 
dobândirea cunoștințelor și a 
competențelor necesare încheierii 
procedurii de achiziții publice ecologice.

Amendamentul 103

Propunere de directivă
Articolul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

Juriul este alcătuit exclusiv din persoane 
fizice independente față de participanții la 
concurs. În cazul în care, pentru a participa 
la un concurs, este nevoie de o anumită 
calificare profesională, cel puțin o treime 
dintre membrii juriului trebuie să dețină 
respectiva calificare sau o calificare 
echivalentă.

Juriul este alcătuit exclusiv din persoane 
fizice independente față de participanții la 
concurs. În cazul în care, pentru a participa 
la un concurs, este nevoie de o anumită 
calificare profesională, cel puțin o treime 
dintre membrii juriului trebuie să dețină 
respectiva calificare sau o calificare 
echivalentă. Componența juriului ar 
trebui să se decidă pe baza principiului 
egalității de gen.

Amendamentul 104

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de supraveghere are 
următoarele sarcini:

Autoritățile competente au următoarele 
sarcini:

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

privind achizițiile publice și a practicilor 
aferente de către autoritățile contractante și 
în special de către organismele centrale de 
achiziție;

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

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

(c) emiterea de avize din proprie inițiativă 
și de orientări referitoare la aspecte de 
interes general legate de interpretarea și 
aplicarea normelor privind achizițiile 
publice, la probleme recurente și la 
dificultăți sistemice legate de aplicarea 
normelor privind achizițiile publice, în 
lumina dispozițiilor prezentei directive și a 
jurisprudenței relevante a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene;

(c) emiterea de avize din proprie inițiativă 
și de orientări referitoare la aspecte de 
interes general legate de interpretarea și 
aplicarea normelor privind achizițiile 
publice, la probleme recurente și la 
dificultăți sistemice legate de aplicarea 
normelor privind achizițiile publice, în 
lumina dispozițiilor prezentei directive și a 
jurisprudenței relevante a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene;

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

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

(e) atragerea atenției instituțiilor naționale 
competente, inclusiv a autorităților de 
audit, asupra încălcărilor concrete depistate 
și asupra problemelor sistemice;

(e) atragerea atenției instituțiilor naționale 
competente, inclusiv a autorităților de 
audit, asupra încălcărilor concrete depistate 
și asupra problemelor sistemice;

(f) analizarea reclamațiilor din partea 
întreprinderilor și a cetățenilor referitoare 
la aplicarea normelor privind achizițiile 
publice în situații concrete și transmiterea 
acestor analize către autoritățile 
contractante implicate, care sunt obligate 
să le ia în considerare în deciziile lor sau, 
după caz, să explice motivele pentru care 
nu țin cont de aceste analize;

(f) analizarea reclamațiilor din partea 
întreprinderilor și a cetățenilor referitoare 
la aplicarea normelor privind achizițiile 
publice în situații concrete și transmiterea 
acestor analize către autoritățile 
contractante implicate, care sunt obligate 
să le ia în considerare în deciziile lor sau, 
după caz, să explice motivele pentru care 
nu țin cont de aceste analize;

(g) monitorizarea deciziilor luate de 
instanțele judecătorești și autoritățile 
naționale în urma unei hotărâri a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene pronunțate în 
temeiul articolului 267 din tratat sau în 

(g) monitorizarea deciziilor luate de 
instanțele judecătorești și autoritățile 
naționale în urma unei hotărâri a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene pronunțate în 
temeiul articolului 267 din tratat sau în 
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urma unor constatări ale Curții Europene 
de Conturi referitoare la încălcări ale 
normelor Uniunii privind achizițiile 
publice în legătură cu proiecte cofinanțate 
de Uniune; organismul de supraveghere 
raportează Oficiului European de Luptă 
Antifraudă orice încălcare a normelor 
Uniunii în domeniul achizițiilor publice în 
cazul în care aceasta privește contracte 
finanțate, direct sau indirect, de Uniunea 
Europeană.

urma unor constatări ale Curții Europene 
de Conturi referitoare la încălcări ale
normelor Uniunii privind achizițiile 
publice în legătură cu proiecte cofinanțate 
de Uniune; organismul de supraveghere 
raportează Oficiului European de Luptă 
Antifraudă orice încălcare a normelor 
Uniunii în domeniul achizițiilor publice în 
cazul în care aceasta privește contracte 
finanțate, direct sau indirect, de Uniunea 
Europeană.

Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc 
atingere exercitării dreptului de contestare 
în temeiul legislației naționale sau în cadrul 
sistemului instituit pe baza Directivei 
89/665/CEE.

Sarcinile menționate la litera (e) nu aduc 
atingere exercitării dreptului de contestare 
în temeiul legislației naționale sau în cadrul 
sistemului instituit pe baza Directivei 
89/665/CEE.

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

Statele membre împuternicesc autoritățile 
competente să sesizeze instanța care, 
conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor entităților 
contractante, în cazul în care a detectat o 
încălcare în cursul activității sale de 
monitorizare și de consiliere juridică.

Justificare

Întrucât monitorizarea și reglementarea achizițiilor publice are deja loc în statele membre, 
autoritățile care sunt deja responsabile cu aceste funcții ar trebui să furnizeze informații, să 
pregătească raportul anual și să raporteze Comisiei. În momente de criză economică, este 
importantă raționalizarea sarcinilor administrative și utilizarea eficientă a regimurilor 
existente și a finanțelor publice.

Amendamentul 105

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere procedurilor generale 
și metodelor de lucru stabilite de Comisie 
în ceea ce privește comunicarea și 
contactele sale cu statele membre, 
organismul de supraveghere funcționează 
ca punct de contact specific pentru Comisie 

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

atunci când aceasta monitorizează 
aplicarea dreptului Uniunii și execuția 
bugetului Uniunii în temeiul articolului 17 
din Tratatul privind Uniunea Europeană și 
al articolului 317 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.
Organismul de supraveghere raportează 
Comisiei orice încălcare a prezentei 
directive în cadrul procedurilor de achiziție 
publică pentru atribuirea contractelor 
finanțate, în mod direct sau indirect, de 
Uniune.

Comisia poate în special să transmită 
organismului de supraveghere spre 
analiză cazuri individuale în care nu a 
fost încă încheiat un contract sau în care 
există încă posibilitatea derulării unei 
proceduri de contestare. Comisia poate, de 
asemenea, să încredințeze organismului 
de supraveghere sarcina de a desfășura 
activitățile de monitorizare necesare 
pentru a asigura aplicarea măsurilor pe 
care statele membre s-au angajat să le 
instituie pentru a remedia o încălcare a 
normelor și principiilor Uniunii privind 
achizițiile publice identificată de Comisie.
Comisia poate impune organismului de 
supraveghere să analizeze încălcările 
prezumate ale normelor Uniunii în 
domeniul achizițiilor publice care 
afectează proiecte cofinanțate din bugetul 
Uniunii. Comisia poate însărcina 
organismul de supraveghere să 
urmărească anumite cazuri și să se 
asigure că autoritățile naționale 
competente, care vor fi obligate să-i 
urmeze instrucțiunile, iau măsurile 
corespunzătoare în cazul încălcării 
normelor Uniunii în domeniul achizițiilor 
publice care afectează proiecte 
cofinanțate.

Justificare

Întrucât monitorizarea și reglementarea achizițiilor publice are deja loc în statele membre, 
autoritățile care sunt deja responsabile cu aceste funcții ar trebui să furnizeze informații, să 
pregătească raportul anual și să raporteze Comisiei. În momente de criză economică, este 
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importantă raționalizarea sarcinilor administrative și utilizarea eficientă a regimurilor 
existente și a finanțelor publice.

Amendamentul 106

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Întrucât monitorizarea și reglementarea achizițiilor publice are deja loc în statele membre, 
autoritățile care sunt deja responsabile cu aceste funcții ar trebui să furnizeze informații, să 
pregătească raportul anual și să raporteze Comisiei. În momente de criză economică, este 
importantă raționalizarea sarcinilor administrative și utilizarea eficientă a regimurilor 
existente și a finanțelor publice.

Amendamentul 107

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Întrucât monitorizarea și reglementarea achizițiilor publice are deja loc în statele membre, 
autoritățile care sunt deja responsabile cu aceste funcții ar trebui să furnizeze informații, să 
pregătească raportul anual și să raporteze Comisiei. În momente de criză economică, este 
importantă raționalizarea sarcinilor administrative și utilizarea eficientă a regimurilor 
existente și a finanțelor publice.

Amendamentul 108

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Întrucât monitorizarea și reglementarea achizițiilor publice are deja loc în statele membre, 
autoritățile care sunt deja responsabile cu aceste funcții ar trebui să furnizeze informații, să 
pregătească raportul anual și să raporteze Comisiei. În momente de criză economică, este 
importantă raționalizarea sarcinilor administrative și utilizarea eficientă a regimurilor 
existente și a finanțelor publice.

Amendamentul 109

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

se include o prezentare succintă a tuturor 
activităților desfășurate de autoritățile 
competente în conformitate cu alineatele 
(1)-(7).

Justificare

Întrucât monitorizarea și reglementarea achizițiilor publice are deja loc în statele membre, 
autoritățile care sunt deja responsabile cu aceste funcții ar trebui să furnizeze informații, să 
pregătească raportul anual și să raporteze Comisiei. În momente de criză economică, este 
importantă raționalizarea sarcinilor administrative și utilizarea eficientă a regimurilor 
existente și a finanțelor publice.

Amendamentul 110

Propunere de directivă
Articolul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 84a
Până la sfârșitul anului 2013, Comisia 
prezintă un raport privind diferitele 
proceduri utilizate pentru atribuirea 
contractelor cu o valoare inferioară 
pragurilor prevăzute la articolul 12, mai 
ales cu privire la serviciile considerate în 
prezent neprioritare.

Amendamentul 111

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 

(2) În vederea îmbunătățirii accesului la 
achizițiile publice pentru operatorii 
economici, în special pentru IMM-uri și 
societatea civilă, 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. Asistența include și 
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afaceri. ofertele comune prezentate de diferite 
părți.

Amendamentul 112

Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
consultativ pentru achizițiile publice 
înființat prin Decizia 71/306/CEE a 
Consiliului. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
Componența comitetului se decide pe baza 
principiului egalității de gen.

Amendamentul 113

Propunere de directivă
Articolul 94 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia examinează efectele economice 
ale aplicării pragurilor prevăzute la 
articolul 4 asupra pieței interne și prezintă 
un raport în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului până la 30 iunie 
2017.

Comisia examinează efectele economice 
ale aplicării pragurilor prevăzute la 
articolul 4 asupra pieței interne și prezintă 
un raport în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului până la 30 iunie 
2015.

Amendamentul 114

Propunere de directivă
Anexa VIII – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul contractelor de achiziții publice 
de bunuri sau de servicii, o specificație 
menționată într-un document pentru a 
defini caracteristicile pe care trebuie să le 
aibă un produs sau serviciu, precum 
nivelurile de calitate, nivelurile de 

(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 
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performanță ecologică, proiectarea pentru 
toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul 
pentru persoanele cu dizabilități) și 
evaluarea conformității, performanțele, 
utilizarea produsului, siguranța sau 
dimensiunile acestuia, inclusiv cerințele 
aplicabile produsului în ceea ce privește 
denumirea sub care este comercializat, 
terminologia, simbolurile, testările și 
metodele de testare, ambalarea, marcarea și 
etichetarea, instrucțiunile de utilizare, 
procesele și metodele de producție în toate 
etapele ciclului de viață al bunului sau al 
serviciului, precum și procedurile de 
evaluare a conformității;

performanță ecologică, proiectarea pentru 
toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul 
pentru persoanele cu dizabilități) și 
evaluarea conformității, performanțele, 
utilizarea produsului, siguranța sau 
dimensiunile acestuia, inclusiv cerințele 
aplicabile produsului în ceea ce privește 
denumirea sub care este comercializat, 
terminologia, simbolurile, testările și 
metodele de testare, ambalarea, marcarea și 
etichetarea, instrucțiunile de utilizare, 
precum și procedurile de evaluare a 
conformității;

Amendamentul 115

Propunere de directivă
Anexa XIII – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Standardizarea crescută a informațiilor privind operatorul economic în documentele 
achiziției va contribui la reducerea costurilor globale ale operațiunii și nu va afecta 
concurența, deoarece aceste informații contează doar pentru a stabili dacă ofertantul este de 
încredere, nu pentru a selecta o ofertă.

Amendamentul 116

Propunere de directivă
Anexa XIII – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) descrierea întreprinderii: anul de 
înființare, forma socială, proprietar(i), 
membrii consiliului de administrație, 
codul activității, descrierea succintă a 
principalelor servicii și/sau a producției 
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întreprinderii;

Justificare

Standardizarea crescută a informațiilor privind operatorul economic în documentele 
achiziției va contribui la reducerea costurilor globale ale operațiunii și nu va afecta
concurența, deoarece aceste informații contează doar pentru a stabili dacă ofertantul este de 
încredere, nu pentru a selecta o ofertă.

Amendamentul 117

Propunere de directivă
Anexa XIII – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Standardizarea sporită a informațiilor privind operatorul economic în documentele achiziției 
va contribui la reducerea costurilor globale ale operațiunii și nu va afecta concurența, 
deoarece aceste informații contează doar pentru a stabili dacă ofertantul este de încredere, 
nu pentru a selecta o ofertă.

Amendamentul 118

Propunere de directivă
Anexa XIII – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) principalii indicatori economici ai 
operatorului economic pentru ultimele 
trei exerciții financiare: vânzările brute, 
EBIT și rata de solvabilitate;
întreprinderile nou-înființate se vor 
conforma acestei cerințe atunci când 
informațiile de la înființare până în 
prezent vor fi incluse în pașaportul lor 
european pentru achiziții publice;
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Justificare

Standardizarea sporită a informațiilor privind operatorul economic în documentele achiziției 
va contribui la reducerea costurilor globale ale operațiunii și nu va afecta concurența, 
deoarece aceste informații contează doar pentru a stabili dacă ofertantul este de încredere, 
nu pentru a selecta o ofertă.

Amendamentul 119

Propunere de directivă
Anexa XIII − litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) principalii indicatori economici ai 
operatorului economic: numărul mediu 
de angajați din ultimii trei ani și numărul 
de angajați la sfârșitul anului precedent;
întreprinderile nou-înființate se vor 
conforma acestei cerințe atunci când 
informațiile de la înființare până în 
prezent vor fi incluse în pașaportul lor 
european pentru achiziții publice;

Justificare

Standardizarea sporită a informațiilor privind operatorul economic în documentele achiziției 
va contribui la reducerea costurilor globale ale operațiunii și nu va afecta concurența, 
deoarece aceste informații contează doar pentru a stabili dacă ofertantul este de încredere, 
nu pentru a selecta o ofertă.

Amendamentul 120

Propunere de directivă
Anexa XIII – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Pașaportul european pentru achiziții publice poate fi un instrument important de reducere a 
costurilor administrative, dar perioada de valabilitate ar trebui prelungită, deoarece 
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perioada de 6 luni pare nerezonabil de scurtă și ar fi prea costisitor pentru operatorii 
economici, mai ales pentru IMM-uri, să trebuiască să își reînnoiască pașaportul de două ori 
pe an.

Amendamentul 121

Propunere de directivă
Anexa XVI – rândul 2 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 122

Propunere de directivă
Anexa XVI – rândurile 8 a (nou) și 8 b (nou)

Amendamentul

de la 74110000-3 la 74114000-1 Servicii juridice

Alte servicii
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