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Amendamentul 10
Henri Weber

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziții publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și prin Directiva 
2004/18/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice de lucrări, 
de bunuri și de servicii trebuie revizuite și 
modernizate pentru a 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.

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

Or. fr

Amendamentul 11
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Achizițiile publice joacă un rol-cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziții publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 de coordonare a 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale și prin 
Directiva 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii trebuie revizuite și modernizate 
pentru a permite achizitorilor publici să 
utilizeze mai eficient achizițiile publice în 
sprijinul dezvoltării durabile și al altor 
obiective sociale comune, sporind astfel
eficiența cheltuielilor publice prin 
asigurarea unui raport favorabil între 
calitate și preț și prin facilitarea 
participării întreprinderilor mici și mijlocii 
la achizițiile publice. Totodată, directivele 
trebuie simplificate, în special în ceea ce 
privește metoda stabilită pentru 
includerea obiectivelor de sustenabilitate 
în achizițiile publice, iar anumite noțiuni și 
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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.

Or. en

Amendamentul 12
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziții publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și prin Directiva 
2004/18/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice de lucrări, 
de bunuri și de servicii trebuie revizuite și 
modernizate pentru a 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 

(4) Achizițiile publice joacă un rol-cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziții publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și prin Directiva 
2004/18/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice de lucrări, 
de bunuri și de servicii trebuie revizuite și 
modernizate pentru a 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 dezvoltării durabile și al altor
obiective societale comune, asigurând cele 
mai bune rezultate din perspectiva 
raportului dintre costuri și beneficii.
Totodată, normele Uniunii privind 
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jurisprudenței constante a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene în acest domeniu.

achizițiile publice ar trebui simplificate, în 
special în ceea ce privește metoda stabilită 
pentru a atinge obiectivele de 
sustenabilitate, care ar trebui incluse în 
politica privind achizițiile publice, iar
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.

Or. lt

Amendamentul 13
Henri Weber

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În conformitate cu articolele 9, 10 și 11 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în definirea și aplicarea 
politicilor și activităților Uniunii trebuie 
integrate cerințe de protecție a mediului,
precum și noțiunea de „proces de 
producție durabil din punct de vedere 
social”, în special pentru a promova 
dezvoltarea durabilă și pentru a garanta, 
de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare, respectarea sănătății și a 
securității publice, precum și a normelor 
sociale și a legislației statelor membre și a 
Uniunii în domeniul muncii. Prezenta 
directivă clarifică modul în care 
autoritățile contractante contribuie la 
protecția mediului și la promovarea unei 
dezvoltări durabile, precum și modul în 
care acestea pot utiliza puterea de 
apreciere care le-a fost atribuită pentru a 
alege cele mai bune specificații tehnice și 
cele mai bune criterii de atribuire care 
vizează desfășurarea unor achiziții 
publice durabile din punct de vedere 
social, garantându-le totodată legătura cu 
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obiectul contractului, precum și cel mai 
bun raport calitate/preț.

Or. fr

Amendamentul 14
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În conformitate cu articolele 9, 10 și 11
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, cerințele de protecție a 
mediului și noțiunea de „proces de 
producție sustenabil din punct de vedere 
social” trebuie integrate în definirea și 
aplicarea politicilor și activităților Uniunii, 
în special pentru a promova dezvoltarea 
durabilă și pentru a asigura respectarea 
securității publice, precum și normele 
sociale și legislația statelor membre și a 
Uniunii în materie de muncă. Prezenta 
directivă clarifică modul în care entitățile 
contractante ar trebui să contribuie la 
protecția mediului și la promovarea unei 
dezvoltări durabile, precum și modul în 
care acestea ar putea utiliza puterea de 
apreciere care le-a fost atribuită pentru a 
alege specificații tehnice și criterii de 
atribuire care vizează desfășurarea unor 
achiziții publice durabile din punct de 
vedere social, garantându-le totodată 
posibilitatea de a obține cel mai bun raport 
calitate/preț pentru contractele lor.

Or. lt

Amendamentul 15
Tiziano Motti, Ivo Belet
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Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este necesar, de asemenea, să se 
excludă achizițiile efectuate în sectorul 
serviciilor poștale și în sectorul serviciilor 
diferite de cele poștale, deoarece s-a 
stabilit în repetate rânduri că acest sector 
este supus unor presiuni concurențiale 
care fac ca disciplina în materie de 
achiziții impusă de normele UE să nu mai 
fie necesară.

Or. en

Justificare

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Amendamentul 16
Henri Weber

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Comportamentele ilicite ale 
participanților la o procedură de achiziție, 
cum sunt încercările de a influența în mod 
nepermis procesul de luare a deciziilor sau 
de a încheia acorduri cu alți candidați 

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

pentru a manipula rezultatul procedurii, 
precum și orice încălcare a normelor în 
materie de drept al muncii, de mediu și de 
sănătate publică pot duce la denaturarea 
gravă a concurenței și la încălcări ale 
principiilor de bază din legislația Uniunii. 
Operatorii economici au, prin urmare, 
obligația de a prezenta o declarație pe 
propria răspundere că nu se angajează în 
asemenea activități ilicite și ar trebui să fie 
excluși în cazul în care această declarație 
se dovedește a fi falsă.

Or. fr

Amendamentul 17
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. lt
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Amendamentul 18
Henri Weber

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului 
din 22 decembrie 1994 privind încheierea, 
în numele Comunității Europene, referitor 
la domeniile de competența sa, a 
acordurilor obținute în cadrul negocierilor 
comerciale multilaterale din Runda 
Uruguay (1986-1994) a fost aprobat 
Acordul privind achizițiile publice al 
Organizației Mondiale a Comerțului, 
denumit în continuare „Acordul”. 
Obiectivul Acordului este de a institui un
cadru multilateral de drepturi și obligații 
echilibrate referitoare la contractele de 
achiziții publice, în scopul de a realiza 
liberalizarea și expansiunea comerțului 
mondial. Pentru contractele reglementate 
de Acord, precum și de alte acorduri 
internaționale pertinente 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.

(14) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului 
din 22 decembrie 1994 privind încheierea, 
în numele Comunității Europene, referitor 
la domeniile de competența sa, a 
acordurilor obținute în cadrul negocierilor 
comerciale multilaterale din Runda 
Uruguay (1986-1994) a fost aprobat 
Acordul privind achizițiile publice al 
Organizației Mondiale a Comerțului, 
denumit în continuare „Acordul”. În acest
cadru multilateral de drepturi și obligații 
echilibrate referitoare la contractele de 
achiziții publice, statele membre ar trebui 
să depună eforturi pentru atingerea unui 
nivel de egalitate între întreprinderile 
Uniunii și întreprinderile din țările terțe 
în cadrul pieței interne în scopul de a 
facilita integrarea întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) și de a stimula 
ocuparea forței de muncă și inovarea pe 
teritoriul Uniunii. Pentru contractele 
reglementate de acord, precum și de alte 
acorduri internaționale în cadrul cărora 
Uniunea Europeană și-a asumat obligații, 
autoritățile contractante își îndeplinesc 
obligațiile impuse în temeiul acestor 
diferite acorduri prin aplicarea prezentei 
directive operatorilor economici din țările 
terțe care sunt semnatare ale acordurilor.

Or. fr

Amendamentul 19
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului 
din 22 decembrie 1994 privind încheierea, 
în numele Comunității Europene, referitor 
la domeniile de competența sa, a 
acordurilor obținute în cadrul negocierilor 
comerciale multilaterale din Runda 
Uruguay (1986-1994) a fost aprobat 
Acordul privind achizițiile publice al 
Organizației Mondiale a Comerțului, 
denumit în continuare „Acordul”. 
Obiectivul Acordului este de a institui un 
cadru multilateral de drepturi și obligații 
echilibrate referitoare la contractele de 
achiziții publice, în scopul de a realiza 
liberalizarea și expansiunea comerțului 
mondial. Pentru contractele reglementate 
de Acord, precum și de alte acorduri 
internaționale pertinente 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.

(14) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului 
din 22 decembrie 1994 privind încheierea, 
în numele Comunității Europene, referitor 
la domeniile de competența sa, a 
acordurilor obținute în cadrul negocierilor 
comerciale multilaterale din Runda 
Uruguay (1986-1994) a fost aprobat 
Acordul privind achizițiile publice al 
Organizației Mondiale a Comerțului, 
denumit în continuare „Acordul”. 
Obiectivul Acordului este de a institui un 
cadru multilateral de drepturi și obligații 
echilibrate referitoare la contractele de 
achiziții publice, care asigură egalitatea 
de șanse pentru operatorii economici din 
Uniune și din țările terțe, pentru a susține 
concurența în condiții de egalitate pe 
piețele Uniunii și ale țărilor terțe, 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.

Or. lt

Amendamentul 20
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Uniunea ar avea nevoie de un 
instrument eficient, pe de o parte, pentru 
a încuraja respectarea principiului 
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reciprocității cu privire la țările terțe care 
nu oferă acces similar operatorilor 
economici din Uniune, și în special prin 
evaluarea reciprocității solide efectuată de 
Comisie și, pe de altă parte, pentru a 
asigura o concurență loială și în condiții 
egale pentru toți.

Or. lt

Amendamentul 21
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Considerentul 14b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Având în vedere necesitatea de a 
promova participarea operatorilor 
economici din Uniune la achiziții publice 
transfrontaliere, statele membre trebuie să 
transpună dispozițiile directivei privind 
serviciile în mod adecvat și în timp util.

Or. lt

Amendamentul 22
Henri Weber

Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) În plus, Uniunea are nevoie de un 
instrument eficace, pe de o parte, pentru a 
încuraja respectarea principiilor de 
reciprocitate și de echilibru cu privire la 
țările terțe care nu oferă acces similar 
operatorilor economici europeni, în 
special prin evaluarea reciprocității solide 
efectuată de Comisie și, pe de altă parte, 
pentru a asigura o concurență loială 
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condiții egale la nivel mondial.

Or. fr

Amendamentul 23
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Mijloacele electronice de informare și 
comunicare pot simplifica foarte mult 
publicarea contractelor și pot spori 
eficiența și transparența procedurilor de 
achiziții. Acestea trebuie să devină 
mijloacele standard de comunicare și 
schimb de informații în cadrul procedurilor 
de achiziții. 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.

(27) Mijloacele electronice de informare și 
comunicare pot simplifica foarte mult 
publicarea contractelor și pot spori 
eficiența și transparența procedurilor de 
achiziții. Acestea ar trebui să devină 
mijloacele standard de comunicare și 
schimb de informații în cadrul procedurilor 
de achiziții. Utilizarea mijloacelor 
electronice duce, totodată, și la economii 
de timp și de resurse. Prin urmare, ar 
trebui 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.

Or. en

Amendamentul 24
Fiona Hall

Propunere de directivă
Considerentul 38
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a încuraja participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
la piața achizițiilor, trebuie să se prevadă în 
mod explicit posibilitatea de a împărți 
contractele în loturi, fie omogene, fie 
eterogene. În cazul în care contractele sunt 
împărțite în loturi, entitățile 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.

(38) Pentru a încuraja participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
la piața achizițiilor, statele membre ar 
trebui să pună complet în aplicare Codul 
european al celor mai bune practici care 
facilitează accesul IMM-urilor la 
contractele de achiziții publice. În plus, ar
trebui să se prevadă în mod explicit 
posibilitatea de a împărți contractele în 
loturi, fie omogene, fie eterogene. În cazul 
în care contractele sunt împărțite în loturi, 
entitățile 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.

Or. en

Amendamentul 25
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) 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 entitățile contractante necesită
lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate 
care să fie cât mai adaptate la nevoile lor.
Prin urmare, trebuie să li se permită 
entităților contractante să adopte drept 
criteriu de atribuire fie „cea mai 
avantajoasă ofertă din punct de vedere 

(43) Atribuirea contractelor trebuie 
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparență, nediscriminare și egalitate de 
tratament. Aceste criterii trebuie să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiții de concurență efectivă, garantând 
totodată că cererea entităților contractante 
se referă la lucrări, bunuri și servicii de 
înaltă calitate care să fie cât mai adaptate la 
nevoile lor și care includ factori asociați 
criteriilor aplicabile procesului de 
producție sustenabil din punct de vedere 
social. Prin urmare, entitățile contractante 
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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 
utilizând specificațiile tehnice sau 
condițiile de executare a contractului.

ar trebui 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 trebuie să se refere 
la standarde de calitate corespunzătoare 
utilizând specificațiile tehnice sau 
condițiile de executare a contractului.

Or. lt

Amendamentul 26
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) 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 entitățile contractante necesită 
lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate 
care să fie cât mai adaptate la nevoile lor. 
Prin urmare, trebuie să li se permită 
entităților contractante 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.

(43) Atribuirea contractelor ar trebui
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparență, nediscriminare și egalitate de 
tratament. Aceste criterii ar trebui să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiții de concurență efectivă, inclusiv 
atunci când entitățile contractante necesită 
lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate 
care să fie cât mai adaptate la nevoile lor. 
Prin urmare, ar trebui să li se permită 
entităților contractante să adopte drept 
criteriu de atribuire fie „oferta cu cel mai 
bun raport calitate-preț”, fie „costul cel 
mai scăzut pe ciclu de viață”, 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.

Or. en
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Amendamentul 27
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(44) Atunci când entitățile contractante 
decid să atribuie un contract ofertei cu cel 
mai bun raport calitate-preț, ele trebuie să 
determine criteriile de atribuire pe baza 
cărora evaluează ofertele pentru a stabili 
care dintre ele prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț. Determinarea acestor criterii 
depinde de obiectul contractului, întrucât 
ele trebuie să permită evaluarea nivelului 
de performanță oferit de fiecare ofertă 
având în vedere obiectul contractului, 
definit în cerințele tehnice, precum și 
măsurarea raportului calitate-preț pentru 
fiecare ofertă. În plus, criteriile de atribuire 
alese nu ar trebui să confere entității 
contractante o libertate nelimitată de 
alegere, ci ar trebui să asigure posibilitatea 
unei concurențe efective și să fie însoțite de 
cerințe care să permită verificarea efectivă 
a informațiilor furnizate de către ofertanți.

Or. en

Amendamentul 28
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) 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 

(45) Este necesar să se stabilească drept 
obiectiv exploatarea potențialului 
achizițiilor publice pentru a realiza 
obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru 
creștere durabilă, fără a afecta 
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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 
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.

competențele entităților contractante. 
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 
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.

Or. de

Amendamentul 29
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 46
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Aceste măsuri sectoriale specifice 
trebuie să fie completate de o adaptare a 
directivelor privind achizițiile publice care 
abilitează entitățile contractante să 
urmărească obiectivele Strategiei Europa 
2020 în strategiile lor de cumpărare. 
Trebuie așadar precizat că entitățile 
contractante pot stabili cea mai 
avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic și costul cel mai scăzut 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 sau 
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.

(46) Aceste măsuri sectoriale specifice 
trebuie să fie completate de o adaptare a 
directivelor privind achizițiile publice care 
abilitează entitățile contractante să 
urmărească obiectivele Strategiei Europa 
2020 în strategiile lor de cumpărare. Ar 
trebui, așadar, precizat că entitățile 
contractante pot stabili oferta cu cel mai 
bun raport calitate-preț și abordarea 
bazată pe cel mai scăzut cost 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 sau 
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 ar trebui să fie 
obligatorie.

Or. en

Amendamentul 30
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22
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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, transportul, utilizarea și 
întreținerea, ale existenței unui produs sau 
a unor lucrări sau servicii, de la achiziția 
materiilor prime sau generarea resurselor, 
mixul energetic folosit și îmbunătățirea 
eficienței consumului de energie și a 
utilizării resurselor în toate etapele 
ciclului de viață, până la eliminare, 
curățarea amplasamentului și finalizare, în 
ceea ce privește în special condițiile 
sociale și de lucru și protecția mediului, în 
temeiul principiilor durabilității;

Or. en

Amendamentul 31
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 32
Henri Weber

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

22a. „proces de producție sustenabil din 
punct de vedere social”: este un proces de 
producție în cadrul căruia se execută 
lucrări, servicii sau bunuri în 
conformitate cu legile, reglementările și 
normele din domeniile sănătății și al 
siguranței, cu normele sociale și cu cele 
în materie de muncă, în special din 
punctul de vedere al principiului egalității 
de tratament la locul de muncă. Principiul 
egalității de tratament la locul de muncă 
înseamnă respectarea condițiilor de 
angajare aplicabile, în special a legilor, a 
normelor și a standardelor de sănătate și 
de siguranță, a legislației sociale și a 
legislației muncii, astfel cum au fost 
stabilite de Uniune, de legislația de la 
nivel național și de contractele colective 
de muncă și aplicabile în locul în care 
sunt executate lucrările și serviciile și
sunt furnizate bunurile;

Or. fr

Amendamentul 33
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) administrarea serviciilor legate de 
colectarea, evacuarea și tratarea apelor 
uzate;

Or. it

Amendamentul 34
Tiziano Motti, Ivo Belet
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Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Amendamentul 35
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
În cazul achizițiilor publice care nu intră 
sub incidența prezentei directive, având în 
vedere valoarea acestora, entitățile 
contractante naționale sunt obligate să 
respecte principiile egalității de tratament, 
al nediscriminării și al transparenței.

Or. de

Amendamentul 36
Henri Weber
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Propunere de directivă
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Reciprocitate

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

Or. fr

Amendamentul 37
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contractelor de servicii, cu condiția ca 
cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri 
totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare serviciilor în general, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
servicii întreprinderilor cu care este 
afiliată;

(a) contractelor de servicii, cu condiția ca 
cel puțin 80 % din cifra medie de afaceri 
totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare serviciilor relevante, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
servicii întreprinderilor cu care este 
afiliată;

Or. cs

Justificare

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
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zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Amendamentul 38
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contractelor de achiziții de bunuri, cu 
condiția ca cel puțin 80 % din cifra medie 
de afaceri totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare bunurilor în general, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
bunuri întreprinderilor cu care este afiliată;

(b) contractelor de achiziții de bunuri, cu 
condiția ca cel puțin 80 % din cifra medie 
de afaceri totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare bunurilor relevante, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
bunuri întreprinderilor cu care este afiliată;

Or. cs

Justificare

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Amendamentul 39
Jan Březina
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Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contractelor de achiziții de lucrări, cu 
condiția ca cel puțin 80 % din cifra medie 
de afaceri totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare lucrărilor în general, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
lucrări întreprinderilor cu care este afiliată;

(c) contractelor de achiziții de lucrări, cu 
condiția ca cel puțin 80 % din cifra medie 
de afaceri totală a întreprinderii afiliate, 
corespunzătoare lucrărilor relevante, să 
provină în ultimii trei ani din furnizarea de 
lucrări întreprinderilor cu care este afiliată;

Or. cs

Justificare

În cazul în care cifra de afaceri realizată este calculată în raport cu cifra de afaceri 
corespunzătoare bunurilor, serviciilor și lucrărilor în general și nu în raport cu bunurile, 
serviciile și lucrările relevante, care fac obiectul contractelor de achiziții publice atribuite 
persoanei afiliate, există riscul ca această cifră de afaceri generală să fie realizată prin 
contracte de achiziții care nu au nicio legătură cu contractele atribuite de autoritatea 
contractantă.

Amendamentul 40
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 29 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 41
Werner Langen

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

(3) În cazul în care o stare de urgență 
demonstrată în mod corespunzător de către 
entitățile contractante face imposibil de 
respectat termenul prevăzut la al doilea 
paragraf de la alineatul (1), acestea pot 
stabili un termen care nu poate fi mai mic 
de 20 zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

(3) În cazul în care o stare de urgență 
demonstrată în mod corespunzător de către 
entitățile contractante face imposibil de 
respectat termenul prevăzut la al doilea 
paragraf de la alineatul (1), acestea pot 
stabili un termen care nu poate fi mai mic 
de 25 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

O stare de urgență nu poate conduce la o 
reducere a termenelor cu excepția cazului 
în care această situație nu a fost 
provocată de entitățile contractante.

Or. de

Amendamentul 42
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Entitatea 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 33 
alineatele (3), (4) și (5).

(4) Entitatea 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 33 alineatele (3), 
(4) și (5).

Or. de

Amendamentul 43
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai 
mare de patru ani, cu excepția cazurilor 
excepționale bine justificate, în special prin 
obiectul acordului-cadru.

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai 
mare de opt ani, cu excepția cazurilor 
excepționale bine justificate, în special prin 
obiectul acordului-cadru.

Or. cs

Justificare

Durata propusă de patru ani este prea scurtă, reduce efectul și posibilele economii obținute 
dintr-un acord-cadru pe termen lung, în cadrul căruia ofertele furnizorilor sunt, în general, 
mai avantajoase. Unul din principalele motive ale acestor dispoziții este reprezentat de 
dorința de a maximiza eficiența cheltuielilor autorităților contractante în cadrul achizițiilor. 
Durata propusă contravine acestui obiectiv, întrucât contractele cele mai lungi sunt cele care 
permit obținerea celor mai avantajoase condiții de preț.

Amendamentul 44
Zigmantas Balčytis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. lt

Amendamentul 45
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1a – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. lt

Amendamentul 46
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1a – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) caracteristicile ciclului de viață;

Or. lt

Amendamentul 47
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1a – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procese de producție sustenabile din 
punct de vedere social;

Or. lt

Amendamentul 48
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1a – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) organizarea, calificările și experiența 
personalului responsabil de executarea 
contractului de achiziții publice în cauză;

Or. lt
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Amendamentul 49
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 50
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 54 – 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 din 
oricare altă etapă a ciclului de viață 
conform articolului 2 punctul 22.

eliminat

Or. de

Amendamentul 51
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile contractante pot lua în 
considerare variantele prezentate de un 
ofertant care îndeplinesc cerințele minime 

Entitățile contractante trebuie să ia în 
considerare variantele prezentate de un 
ofertant care îndeplinesc cerințele minime 
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specificate de entitățile contractante. specificate de entitățile contractante.

Or. de

Amendamentul 52
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile contractante indică în caietul de 
sarcini dacă autorizează sau nu utilizarea 
de variante și, în cazul în care le 
autorizează, care sunt cerințele minime ce 
trebuie îndeplinite de variante, precum și 
orice cerințe specifice pentru prezentarea 
lor. În cazul în care se autorizează 
utilizarea de variante, ele se asigură 
totodată că criteriile de atribuire alese pot 
fi aplicate atât în cazul variantelor care 
îndeplinesc aceste cerințe minime, cât și 
în cazul ofertelor conforme care nu sunt 
variante.

eliminat

Or. de

Amendamentul 53
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul procedurilor de atribuire a unor 
contracte de achiziție de bunuri sau de 
servicii, entitățile contractante care au 
autorizat utilizarea de variante nu pot 
respinge o variantă din simplul motiv că ar 
conduce, dacă ar fi selectată, fie la un 
contract de achiziție de servicii în locul 
unui contract de achiziție de bunuri, fie la 

(2) În cazul procedurilor de atribuire a unor 
contracte de achiziție de bunuri sau de 
servicii, entitățile contractante nu au 
dreptul să respingă o variantă din simplul 
motiv că ar conduce, dacă ar fi selectată, 
fie la un contract de achiziție de servicii în 
locul unui contract de achiziție de bunuri, 
fie la un contract de achiziție de bunuri în 
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un contract de achiziție de bunuri în locul 
unui contract de achiziție de servicii.

locul unui contract de achiziție de servicii.

Or. de

Amendamentul 54
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 70 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Entitățile 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 în 
mod echivalent, 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 XIV.

(5) Entitățile contractante decid să nu 
atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute în domeniul social, al muncii sau 
al mediului de legislația Uniunii sau a 
statelor membre sau 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, sau nu este conformă cu 
obligațiile din domeniul dreptului 
proprietății intelectuale.

Or. fr

Amendamentul 55
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 70 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care astfel de dispoziții 
legale nu sunt aplicabile, încălcarea altor 
dispoziții legislative aplicabile ofertantului 
și care asigură un nivel echivalent de 
protecție constituie, de asemenea, un 
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temei pentru excludere.

Or. fr

Amendamentul 56
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când normele și criteriile obiective 
de excludere și selectare a operatorilor 
economici care au solicitat calificarea într-
un sistem de calificare includ cerințe 
privind capacitatea economică și financiară 
a operatorului economic sau capacitățile 
sale tehnice și profesionale, operatorul 
economic se poate baza, acolo unde este 
necesar, pe capacitatea altor entități, 
indiferent de natura juridică a legăturii 
dintre el și entitățile respective. În această 
situație, operatorul economic dovedește 
entității contractante că va dispune de 
resursele respective pe întreaga perioadă de 
valabilitate a sistemului de calificare, de 
exemplu prin prezentarea unui angajament 
al entităților respective în acest sens. În 
cazul capacității economice și financiare, 
entitățile contractante pot impune ca 
operatorul economic și entitățile 
respective să fie răspunzătoare în solidar 
pentru executarea contractului.

Atunci când normele și criteriile obiective 
de excludere și selectare a operatorilor 
economici care au solicitat calificarea într-
un sistem de calificare includ cerințe 
privind capacitatea economică și financiară 
a operatorului economic sau capacitățile 
sale tehnice și profesionale, operatorul 
economic se poate baza, acolo unde este 
necesar, pe capacitatea altor entități, 
indiferent de natura juridică a legăturii 
dintre el și entitățile respective. În această 
situație, operatorul economic dovedește 
entității contractante că va dispune de 
resursele respective pe întreaga perioadă de 
valabilitate a sistemului de calificare, de 
exemplu prin prezentarea unui angajament 
al entităților respective în acest sens.

Or. de

Amendamentul 57
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul contractelor de achiziție de 
lucrări, al contractelor de achiziție de 
servicii și al lucrărilor de amplasare și de 
instalare din cadrul unui contract de 
achiziție de bunuri, entitățile contractante 
pot impune ca anumite sarcini critice să 
fie efectuate direct de ofertantul însuși 
sau, în cazul unei oferte depuse de un 
grup de operatori economici prevăzut la 
articolul 30, de un participant din cadrul 
grupului.

eliminat

Or. de

Amendamentul 58
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 75 - titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standarde de asigurare a calității și 
standarde de management de mediu

Standarde de asigurare a calității și 
standarde de management de mediu și 
social

Or. fr

Amendamentul 59
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 60
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, în conformitate cu 
articolul 97, toate informațiile referitoare la 
documentele prezentate ca dovadă a 
respectării standardelor de calitate și de 
mediu menționate la alineatele (1) și (2) ale 
prezentului articol.

(3) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, în conformitate cu 
articolul 97, toate informațiile referitoare la 
documentele prezentate ca dovadă a 
respectării standardelor de calitate, de 
mediu și sociale, menționate la 
alineatele (1) și (2) ale prezentului articol.

Or. fr

Amendamentul 61
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) oferta cu cel mai bun raport calitate-
preț;

Or. en
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Amendamentul 62
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. (b) costul cel mai scăzut pe ciclu de viață.

Or. en

Amendamentul 63
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile pot fi evaluate, la alegerea 
entității contractante, numai pe baza 
prețului sau aplicând o abordare bazată 
pe rentabilitate, de exemplu o abordare 
bazată pe calcularea costurilor pe ciclu de 
viață, în condițiile stabilite la articolul 77.

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminat ca urmare a modificării articolului 76 alineatul (1) paragraful 1 literele (a) și (b).

Amendamentul 64
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile pot fi evaluate, la alegerea Costurile se evaluează aplicând o abordare 
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entității contractante, numai pe baza 
prețului sau aplicând o abordare bazată pe 
rentabilitate, de exemplu o abordare bazată 
pe calcularea costurilor pe ciclu de viață, în 
condițiile stabilite la articolul 77.

bazată pe eficacitatea costurilor, de 
exemplu o abordare pe baza costului 
ciclului de viață, în condițiile stabilite la 
articolul 77.

Or. en

Amendamentul 65
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic menționată la alineatul 
(1) litera (a) din perspectiva entității 
contractante trebuie identificată pe baza 
unor criterii legate de obiectul contractului 
în cauză.

Oferta cu cel mai bun raport calitate-preț
menționată la alineatul (1) litera (a) din 
perspectiva entității contractante se
identifică pe baza unor criterii legate de 
obiectul contractului în cauză.

Or. en

Amendamentul 66
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste criterii trebuie să includă, în plus 
față de prețul sau costurile menționate la 
alineatul (1) litera (b), alte criterii legate de 
obiectul contractului în cauză, cum ar fi:

Aceste criterii includ, în plus față de costul 
pentru ciclu de viață menționat la 
alineatul (1) litera (b), alte criterii legate de 
obiectul contractului în cauză, cum ar fi:

Or. en
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Amendamentul 67
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 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, randamentul în materie de 
eficiență energetică, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;

Or. en

Amendamentul 68
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 69
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) procesul pe ciclu de viață și 
caracteristicile ciclului de viață;

Or. fr
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Amendamentul 70
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) impactul contractului asupra 
dezvoltării durabile, în orice etapă a 
ciclului de viață. Unui asemenea impact 
nu trebuie să i se atribuie o valoare 
monetară în cazul în care criteriile 
utilizate sunt în conformitate cu 
alineatul (4). Ar trebui să se ia în 
considerare:
(a) activitatea contractantului din punctul 
de vedere al responsabilității sociale a 
întreprinderilor;
(b) reducerea emisiilor de dioxid de 
carbon în ciclul complet de viață al 
produsului.

Or. en

Justificare

Contracting entities may refer to all factors directly linked to the production process in the 
technical specifications and in the award criteria, as long as they refer to aspects of the 
production process which are closely related to the specific production or provision of the 
good or service purchased. This excludes requirements that are not directly related to the 
process, but can still have an important impact, such as the general corporate social 
responsibility requirements covering the whole operation of the contractor. For point b) the 
average energy mix in the country of production for the production of the good to be procured 
and for all its different parts and raw material could be evaluated and the better the CO2 
balance the bigger the chances for procurement (example in PV installation procurement).

Amendamentul 71
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre pot prevedea că 
atribuirea anumitor tipuri de contracte se 
bazează pe oferta cu cel mai bun raport 
calitate-preț, astfel cum se prevede la 
alineatul (1) litera (a) și la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 72
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Criteriile de atribuire nu trebuie să 
confere entității contractante o libertate de 
alegere nelimitată. Ele trebuie să asigure 
posibilitatea unei concurențe efective și să 
fie însoțite de cerințe care să permită 
verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți. Entitățile 
contractante trebuie să verifice efectiv, pe 
baza informațiilor și a dovezilor furnizate 
de ofertanți, dacă ofertele îndeplinesc 
criteriile de atribuire.

(4) Criteriile de atribuire nu conferă
entității contractante o libertate de alegere 
nelimitată. În vederea identificării ofertei 
cu cel mai bun raport calitate-preț, se 
aplică următoarele criterii de atribuire:

(a) legătura cu obiectul contractului;
(b) asigurarea posibilității unei 
concurențe efective; și

(c) prezența unor cerințe care să permită 
verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de ofertanți;
Entitățile contractante trebuie să verifice 
efectiv, pe baza informațiilor și a dovezilor 
furnizate de ofertanți, dacă ofertele 
îndeplinesc criteriile de atribuire.
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Or. en

Amendamentul 73
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) conformitatea cu normele și 
standardele în vigoare în domeniile
sănătății, al siguranței, social și al muncii, 
prevăzute de legislația Uniunii și a 
statelor membre, precum și de contractele 
colective de muncă aplicabile în locul în 
care sunt executate lucrările, serviciile 
sau sunt furnizate bunurile.

Or. fr

Amendamentul 74
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 3 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) conformitatea cu cerințele de 
subcontractare stabilite la articolul 81.

Or. fr

Amendamentul 75
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 4 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Entitățile contractante resping oferta atunci 
când constată că aceasta este anormal de 
scăzută deoarece nu respectă obligațiile 
prevăzute de legislațiile Uniunii și ale 
statelor membre, precum și de contractele 
colective de muncă aplicabile în locul în 
care sunt executate lucrările și serviciile 
sau sunt furnizate bunurile, în domeniul 
social, al muncii sau al mediului sau de 
dispozițiile internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în 
anexa XIV.

Or. fr

Amendamentul 76
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 77
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre limitează 
posibilitatea ca un ofertant să 
subcontracteze o parte din lucrările sau 
serviciile ce urmează să fie executate sau 
din bunurile ce urmează să fie furnizate 
la trei niveluri de subcontractare 
succesive.

Or. fr

Amendamentul 78
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre pot dispune ca plățile 
datorate subcontractantului pentru 
serviciile, bunurile sau lucrările furnizate 
contractantului principal să fie plătite 
imediat atunci când și în măsura în care:

(a) autoritatea contractantă a oferit 
contractantului principal serviciile sale 
sau o parte a acestora;
(b) autoritatea contractantă a acceptat 
serviciile, bunurile sau lucrările realizate 
ca fiind complet furnizate; sau
(c) subcontractantul a fixat fără succes 
pentru contractantul principal un termen 
adecvat pentru a oferi informații cu 
privire la circumstanțele menționate la 
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literele (a) și (b).

Or. de

Amendamentul 79
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile 
stabilite la articolul 12 și este mai mică de 
5 % din prețul contractului inițial, cu 
condiția ca respectiva modificare să nu 
schimbe caracterul general al contractului. 
În cazul în care se efectuează mai multe 
modificări succesive, evaluarea se face pe 
baza valorii cumulate a modificărilor 
succesive.

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa este mai mică de 25 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului.

În plus, în cazul în care obiectul 
contractului poate evolua pe durata 
contractului sub efectul:
– unei inovări sau al unei evoluții tehnice 
semnificative; sau
– al unor dificultăți tehnice de utilizare 
sau de întreținere care impun intervenția 
contractantului sau a prestatorului de 
servicii care execută contractul inițial; 
sau 
– al necesității de a furniza lucrări, 
servicii sau bunuri suplimentare care nu 
au fost prevăzute și care nu pot fi separate 
din punct de vedere tehnic sau economic 
de contractul principal fără a aduce 
prejudicii majore entității contractante, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în temeiul alineatului (1). 



AM\904739RO.doc 43/47 PE491.185v01-00

RO

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

Or. fr

Amendamentul 80
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 12 și este mai mică de 5 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

(4) În cazul în care valoarea modificării 
poate fi exprimată în termeni monetari, 
modificarea nu este considerată 
substanțială în sensul alineatului (1) dacă 
valoarea sa nu depășește pragurile stabilite 
la articolul 12 și este mai mică de 25 % din 
prețul contractului inițial, cu condiția ca 
respectiva modificare să nu schimbe 
caracterul general al contractului. În cazul 
în care se efectuează mai multe modificări 
succesive, evaluarea se face pe baza valorii 
cumulate a modificărilor succesive.

Or. cs

Justificare

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Amendamentul 81
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 86a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 86a
Achiziții publice ecologice

(1) Pentru a încuraja achiziționarea 
echipamentelor de birou cu cea mai mare 
eficiență energetică, entitățile, fără a 
aduce atingere dreptului Uniunii și 
dreptului statelor membre, aplică cerințe 
de eficiență energetică la fel de stricte ca 
și specificațiile comune ale programului 
„Energy Star”, astfel cum au fost definite 
în Regulamentul (CE) nr. 106/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2008.
(2) Entitățile contractante care încheie 
contracte de achiziții publice în temeiul 
prezentei directive ar trebui să 
achiziționeze numai produse care sunt 
clasificate ca având cele mai înalte 
niveluri de performanță în conformitate 
cu măsurile de implementare prevăzute în 
Directiva privind etichetarea energetică 
(Directiva 2010/30/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 mai 2010).
(3) În cazul în care entitățile contractante 
aleg produse cu un nivel de performanță 
mai scăzut decât cel stabilit la 
alineatele (1) și (2), această alegere se 
justifică separat sub aspectul costului 
total pe ciclu de viață al contractului.
(4) În cazul în care entitățile
achiziționează produse, sisteme servicii și 
clădiri, statele membre se asigură că 
acestea achiziționează produse, sisteme 
servicii și clădiri cu un randament ridicat 
în materie de eficiență energetică, pe baza 
unei analize a întregului ciclu de viață, 
astfel cum a fost menționat la articolul 77.
Fără a aduce atingere articolului 5 din 
Directiva privind eficiența energetică, 
atunci când se achiziționează sau 
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închiriază o colecție sau un grup de 
produse, sisteme, servicii sau clădiri, 
eficiența energetică agregată are 
prioritate față de eficiența energetică a 
unei achiziții individuale, ținând cont de 
adecvarea tehnică și de utilizarea 
preconizată.

Or. en

Amendamentul 82
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 83
Fiona Hall

Propunere de directivă
Articolul 93 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fiecare stat membru asigură instituirea 
unui organism independent care să fie 
responsabil de supravegherea și 
coordonarea activităților de implementare 
(denumit în continuare „organismul de 
supraveghere”). Statele membre 
informează Comisia în legătură cu 
desemnarea acestor organisme.

Or. en

Amendamentul 84
Werner Langen
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Propunere de directivă
Articolul 93a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 93a
Comisia prezintă, până la sfârșitul 
anului 2013, un raport privind diferitele 
practici de atribuire a unor contracte de 
achiziții a căror valoare este inferioară 
pragurilor fixate la articolul 12, îndeosebi 
pentru serviciile care nu sunt prioritare.

Or. de

Amendamentul 85
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 103 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia examinează efectele economice 
asupra pieței interne ale aplicării pragurilor 
prevăzute la articolul 12 și prezintă un 
raport în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului până la 30 iunie 
2017.

Comisia examinează efectele economice 
asupra pieței interne ale aplicării pragurilor 
prevăzute la articolul 12 și prezintă un 
raport în acest sens Parlamentului 
European și Consiliului până la 
30 iunie 2015.

Or. de

Amendamentul 86
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul contractelor de achiziție de 
bunuri sau de servicii, o specificație 
menționată într-un document pentru a 
defini caracteristicile pe care trebuie să le 

(a) în cazul contractelor de achiziție de 
bunuri sau de servicii, o specificație 
menționată într-un document pentru a 
defini caracteristicile pe care trebuie să le 
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aibă un produs sau serviciu, precum 
nivelurile de calitate, nivelurile de 
performanță climatică și de mediu, 
proiectarea pentru toate tipurile de utilizări 
(inclusiv accesul pentru persoanele cu 
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;

aibă un produs sau serviciu, precum 
nivelurile de calitate, nivelurile de 
performanță climatică și de mediu, 
proiectarea pentru toate tipurile de utilizări 
(inclusiv accesul pentru persoanele cu 
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;

Or. de


