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Amendamentul 26
Kent Johansson

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 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. În 
acest sens, statele membre vor trebui să 
dea dovadă de un înalt grad de 
flexibilitate pentru a promova soluții 
eficace și adecvate.

Or. en

Amendamentul 27
Pilar del Castillo Vera

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 

(1) Atribuirea contractelor de achiziții 
publice de către sau în numele autorităților 
statelor membre trebuie să respecte 
principiile Tratatului privind funcționarea 
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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.

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 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, asigurându-se în 
toate cazurile utilizarea eficace a 
fondurilor publice.

Or. es

Amendamentul 28
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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, 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 
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publice să fie deschise concurenței. deschise concurenței.

Or. en

Amendamentul 29
Henri Weber

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziții publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și 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 din sectorul 
public să utilizeze mai eficient achizițiile 
publice în sprijinul dezvoltării sustenabile 
și al altor obiective societale comune de 
rang superior, sporind astfel eficiența 
cheltuielilor publice, asigurând totodată 
cel mai bun raport dintre costuri și 
beneficii și facilitând participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii la 
achizițiile publice. Totodată, normele 
Uniunii privind achizițiile publice trebuie 
simplificate, în special în ceea ce privește 
metoda stabilită pentru realizarea 
obiectivelor de sustenabilitate care ar 
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trebui incluse în politica achizițiilor 
publice, iar noțiunile și conceptele de bază 
trebuie clarificate pentru îmbunătățirea 
certitudinii juridice și încorporarea unor 
aspecte ale jurisprudenței consacrate a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene în 
acest domeniu.

Or. fr

Amendamentul 30
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 2020, reprezentând unul 
dintre instrumentele de piață care trebuie 
utilizate pentru realizarea unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, asigurând în același timp o 
utilizare cât mai eficientă a fondurilor 
publice. În acest scop, normele actuale în 
materie de achiziții publice adoptate prin 
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii trebuie revizuite și modernizate 
pentru a permite achizitorilor să utilizeze 
mai eficient achizițiile publice în sprijinul 
dezvoltării sustenabile și al altor obiective 
societale comune pe termen lung, sporind 
astfel eficiența cheltuielilor publice prin 
realizarea celui mai bun raport dintre 
costuri și beneficii, și pentru a facilita 
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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.

participarea 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 
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.

Or. en

Justificare

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies.

Amendamentul 31
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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 dezvoltării sustenabile și al 
altor obiective societale comune, 
asigurându-se astfel cel mai bun raport 
dintre costuri și beneficii. Totodată,
normele Uniunii privind achizițiile 
publice trebuie simplificate, în special în 
ceea ce privește metoda stabilită pentru 
realizarea obiectivelor de sustenabilitate 
care ar trebui incluse în politica 
achizițiilor publice, iar anumite noțiuni și 
concepte de bază trebuie clarificate pentru 
îmbunătățirea certitudinii juridice și 
încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenței consacrate a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în acest 
domeniu.

Or. lt

Amendamentul 32
Jens Rohde

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 

(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 
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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.

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, și anume prin simplificarea 
procedurilor, ceea ce va duce la reducerea 
costurilor atât pentru autoritățile publice, 
cât și pentru întreprinderi, 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 consacrate a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în acest 
domeniu.

Or. en

Justificare

Principalul obstacol din calea realizării cu succes a licitațiilor publice îl constituie costurile 
ridicate determinate de complexitatea normelor administrative actualele. Prin urmare, 
obiectivul principal al acestei revizuiri ar trebui să fie simplificarea, în special în sensul 
facilitării participării IMM-urilor la licitațiile publice.

Amendamentul 33
Henri Weber

Propunere de directivă
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În conformitate cu articolele 9,10 și 11
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în definirea și aplicarea 
politicilor și activităților Uniunii trebuie 
integrate cerințe de protecție a mediului și 
conceptul procesului de producție 
durabilă din punct de vedere social, în 
special pentru a promova dezvoltarea 
durabilă și pentru a garanta, în cadrul 
întregului lanț de aprovizionare,
respectarea 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
totodată cel mai bun raport calitate/preț 
pentru realizarea obiectivului 
contractului.

Or. fr

Amendamentul 34
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 

(5) În conformitate cu cerințele stabilite la 
articolele 9,10 și 11 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în definirea 
și aplicarea politicilor și activităților 
Uniunii trebuie integrate cerințe de 
protecție a mediului și conceptul 
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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.

procesului de producție durabilă din 
punct de vedere social, în special pentru a 
promova dezvoltarea durabilă și pentru a 
garanta sănătatea publică și siguranța 
publică și respectarea standardelor 
sociale și a legislației muncii de la nivelul 
statelor membre și al Uniunii. 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, precum 
și modul în care pot face uz de puterea de 
apreciere ce le este conferită pentru a 
stabili specificații tehnice și criterii de 
atribuire în folosul achizițiilor publice 
sustenabile din punct de vedere social.

Or. lt

Amendamentul 35
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 36
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 5a (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 
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.

Or. en

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.
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Amendamentul 37
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. lt

Amendamentul 38
Henri Weber

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comportamentele ilicite ale 
participanților la o procedură de achiziție, 
cum sunt încercările de a influența în mod 
nepermis procesul de luare a deciziilor sau 
de a încheia acorduri cu alți candidați 
pentru a manipula rezultatul procedurii, pot 
duce la încălcări ale principiilor de bază 
din legislația Uniunii și la denaturarea 

(7) Comportamentele ilicite ale 
participanților la o procedură de achiziție, 
cum sunt încercările de a influența în mod 
nepermis procesul de luare a deciziilor sau 
de a încheia acorduri cu alți candidați 
pentru a manipula rezultatul procedurii, 
precum și încălcarea normelor în materie 
de drept al muncii, mediu și sănătate 
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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.

publică, pot duce la denaturarea gravă a 
concurenței și la încălcări ale principiilor 
de bază din legislația Uniunii. Operatorii 
economici trebuie, prin urmare, să aibă 
obligația de a prezenta o declarație pe 
propria răspundere că nu se angajează în 
asemenea activități ilicite și trebuie să fie 
excluși în cazul în care această declarație 
se dovedește a fi falsă.

Or. fr

Amendamentul 39
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Considerentul 7a (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 privind 
serviciile.

Or. lt

Amendamentul 40
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului 
din 22 decembrie 1994 privind încheierea, 
în numele Comunității Europene, referitor 
la domeniile de competența sa, a 
acordurilor obținute în cadrul negocierilor 
comerciale multilaterale din Runda 

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

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 să acorde acces la 
piață și condiții de concurență egale 
agenților economici din UE și celor din 
țările terțe, în scopul de a realiza 
liberalizarea și expansiunea comerțului 
mondial. Pentru contractele reglementate 
de acord, precum și de alte acorduri 
internaționale pertinente obligatorii pentru 
Uniune, autoritățile contractante își 
îndeplinesc obligațiile care le revin în 
temeiul acestor acorduri prin aplicarea 
prezentei directive operatorilor economici 
din țările terțe care sunt semnatare ale 
acordurilor.

Or. lt

Amendamentul 41
Henri Weber

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

În acest cadru multilateral de drepturi și 
obligații echilibrate referitoare la 
contractele de achiziții publice, statele 
membre ar trebui să depună un efort 
maxim pentru a asigura tratamentul egal 
al întreprinderilor din Uniune și din țările 
terțe în cadrul pieței unice în scopul de a 
facilita integrarea întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM-uri) și de a stimula 
ocuparea forței de muncă și inovarea pe 
teritoriul Uniunii.
Pentru contractele reglementate de acord, 
precum și de alte acorduri internaționale 
pertinente obligatorii pentru Uniune, 
autoritățile contractante își îndeplinesc 
obligațiile care le revin în temeiul acestor 
acorduri prin aplicarea prezentei directive 
operatorilor economici din țările terțe care 
sunt semnatare ale acordurilor.

Or. fr

Amendamentul 42
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Considerentul 8a (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 
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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.

Or. lt

Amendamentul 43
Henri Weber

Propunere de directivă
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În plus, Uniunea are nevoie de un 
instrument eficace pentru a încuraja, pe 
de o parte, respectarea principiului de 
reciprocitate și de egalitate în raport cu 
țările terțe care nu acordă un acces 
echivalent agenților economici europeni, 
în special prin evaluarea reciprocității 
semnificative efectuată de Comisie, și, pe 
de altă parte, pentru a asigura o 
concurență loială și condiții echitabile de 
concurență la nivel mondial.

Or. fr

Amendamentul 44
Tiziano Motti

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este oportun să se excludă 
achizițiile care au ca obiect serviciile 
poștale, precum și alte servicii decât cele 
poștale, deoarece s-a stabilit în repetate 
rânduri că acest sector este supus unor 
presiuni concurențiale care fac ca 
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disciplina în materie de achiziții publice 
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. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

Amendamentul 45
Kent Johansson

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Alte categorii de servicii, mai exact 
așa-numitele servicii către persoane, cum 
sunt unele servicii sociale, de sănătate și 
educaționale, continuă, prin însăși natura 
lor, să aibă o dimensiune transfrontalieră 
limitată. Aceste servicii sunt furnizate într-
un context specific, care variază foarte 
mult între statele membre, datorită 
tradițiilor culturale diferite. Este necesar 
așadar să se instituie un regim specific 
pentru contractele de achiziții publice care 

(11) Alte categorii de servicii, mai exact 
așa-numitele servicii către persoane, cum 
sunt unele servicii sociale, de sănătate și 
educaționale, continuă, prin însăși natura 
lor, să aibă o dimensiune transfrontalieră 
limitată. Aceste servicii sunt furnizate într-
un context specific, care variază foarte 
mult între statele membre, datorită 
tradițiilor culturale diferite. Este necesar 
așadar să se instituie un regim specific 
pentru contractele de achiziții publice care 
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au ca obiect aceste servicii, cu un prag mai 
ridicat, de 500 000 EUR. Serviciile către 
persoane cu valori situate sub acest prag nu 
prezintă în mod normal interes pentru 
prestatorii din alte state membre, cu 
excepția cazului în care există indicii 
contrare concrete, de exemplu o finanțare 
din partea Uniunii pentru proiecte 
transnaționale. Contractele de servicii către 
persoane care depășesc acest prag trebuie 
să fie supuse obligațiilor de transparență la 
nivelul întregii Uniuni. Având în vedere 
importanța contextului cultural și 
sensibilitatea acestor servicii, statele 
membre trebuie să dispună de o largă 
putere de apreciere pentru a organiza 
alegerea prestatorilor de servicii în modul 
pe care îl consideră cel mai adecvat. 
Normele prezentei directive țin cont de 
acest imperativ, impunând numai 
respectarea principiilor fundamentale de 
transparență și de egalitate de tratament și 
garantând că autoritățile contractante sunt 
în măsură să aplice criterii de calitate 
specifice pentru alegerea prestatorilor de 
servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în 
Cadrul european de calitate pentru servicii 
sociale al Comitetului pentru protecție 
socială al Uniunii Europene. Statele 
membre și/sau autoritățile publice au în 
continuare posibilitatea de a furniza ele 
însele aceste servicii sau de a le organiza 
într-un mod care nu implică încheierea de 
contracte de achiziții publice, de exemplu
prin simpla finanțare a acestor servicii sau 
prin acordarea de licențe sau autorizații 
pentru toți operatorii economici care 
îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil 
de autoritatea contractantă, fără limite sau 
cote, cu condiția ca un astfel de sistem să 
asigure un nivel suficient de publicitate și 
să respecte principiile transparenței și 
nediscriminării.

au ca obiect aceste servicii, cu un prag mai 
ridicat, de 500 000 EUR. Serviciile către 
persoane cu valori situate sub acest prag nu 
prezintă în mod normal interes pentru 
prestatorii din alte state membre, cu 
excepția cazului în care există indicii 
contrare concrete, de exemplu o finanțare 
din partea Uniunii pentru proiecte 
transnaționale. Contractele de servicii către 
persoane care depășesc acest prag trebuie 
să fie supuse obligațiilor de transparență la 
nivelul întregii Uniuni. Având în vedere 
importanța contextului cultural și 
sensibilitatea acestor servicii, statele 
membre ar trebui să dispună de o largă 
putere de apreciere pentru a organiza 
alegerea prestatorilor de servicii în modul 
pe care îl consideră cel mai adecvat. 
Normele prezentei directive țin cont de 
acest imperativ, impunând numai 
respectarea principiilor fundamentale de 
transparență și de egalitate de tratament și 
garantând că autoritățile contractante sunt 
în măsură să aplice criterii de calitate 
specifice pentru alegerea prestatorilor de 
servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în 
Cadrul european de calitate pentru servicii 
sociale al Comitetului pentru protecție 
socială al Uniunii Europene. Statele 
membre și/sau autoritățile publice au în 
continuare posibilitatea de a furniza ele 
însele aceste servicii sau de a le organiza 
într-un mod care nu implică încheierea de 
contracte de achiziții publice, de exemplu 
prin simpla finanțare a acestor servicii sau 
prin acordarea de licențe sau autorizații 
pentru toți operatorii economici care 
îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil 
de autoritatea contractantă, fără limite sau 
cote, cu condiția ca un astfel de sistem să 
asigure un nivel suficient de publicitate și 
să respecte principiile transparenței și 
nediscriminării. În general, la achiziția de 
bunuri și servicii destinate utilizării de 
către persoane, ar trebui luate în 
considerare nevoile și opțiunile 
persoanelor în cauză.
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Amendamentul 46
Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Alte categorii de servicii, mai exact 
așa-numitele servicii către persoane, cum 
sunt unele servicii sociale, de sănătate și 
educaționale, continuă, prin însăși natura 
lor, să aibă o dimensiune transfrontalieră 
limitată. Aceste servicii sunt furnizate într-
un context specific, care variază foarte 
mult între statele membre, datorită 
tradițiilor culturale diferite. Este necesar 
așadar să se instituie un regim specific 
pentru contractele de achiziții publice care 
au ca obiect aceste servicii, cu un prag mai 
ridicat, de 500 000 EUR. Serviciile către 
persoane cu valori situate sub acest prag nu 
prezintă în mod normal interes pentru 
prestatorii din alte state membre, cu 
excepția cazului în care există indicii 
contrare concrete, de exemplu o finanțare 
din partea Uniunii pentru proiecte 
transnaționale. Contractele de servicii către 
persoane care depășesc acest prag trebuie 
să fie supuse obligațiilor de transparență la 
nivelul întregii Uniuni. Având în vedere 
importanța contextului cultural și 
sensibilitatea acestor servicii, statele 
membre ar trebui să dispună de o largă 
putere de apreciere pentru a organiza 
alegerea prestatorilor de servicii în modul 
pe care îl consideră cel mai adecvat. 
Normele prezentei directive țin cont de 
acest imperativ, impunând numai 
respectarea principiilor fundamentale de 
transparență și de egalitate de tratament și 
garantând că autoritățile contractante sunt 
în măsură să aplice criterii de calitate 
specifice pentru alegerea prestatorilor de 

(11) Alte categorii de servicii, mai exact 
așa-numitele servicii către persoane, cum 
sunt unele servicii sociale, de sănătate și 
educaționale, continuă, prin însăși natura 
lor, să aibă o dimensiune transfrontalieră 
limitată. Aceste servicii sunt furnizate într-
un context specific, care variază foarte 
mult între statele membre, datorită 
tradițiilor culturale diferite. Este necesar 
așadar să se instituie un regim specific 
pentru contractele de achiziții publice care 
au ca obiect aceste servicii, cu un prag mai 
ridicat, de 400 000 EUR. Serviciile către 
persoane cu valori situate sub acest prag nu 
prezintă în mod normal interes pentru 
prestatorii din alte state membre, cu 
excepția cazului în care există indicii 
contrare concrete, de exemplu o finanțare 
din partea Uniunii pentru proiecte 
transnaționale. Contractele de servicii către 
persoane care depășesc acest prag trebuie 
să fie supuse obligațiilor de transparență la 
nivelul întregii Uniuni. Având în vedere 
importanța contextului cultural și 
sensibilitatea acestor servicii, statele 
membre ar trebui să dispună de o largă 
putere de apreciere pentru a organiza 
alegerea prestatorilor de servicii în modul 
pe care îl consideră cel mai adecvat. 
Normele prezentei directive țin cont de 
acest imperativ, impunând numai 
respectarea principiilor fundamentale de 
transparență și de egalitate de tratament și 
garantând că autoritățile contractante sunt
în măsură să aplice criterii de calitate 
specifice pentru alegerea prestatorilor de 
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servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în 
Cadrul european de calitate pentru servicii 
sociale al Comitetului pentru protecție 
socială al Uniunii Europene. Statele 
membre și/sau autoritățile publice au în 
continuare posibilitatea de a furniza ele 
însele aceste servicii sau de a le organiza 
într-un mod care nu implică încheierea de 
contracte de achiziții publice, de exemplu 
prin simpla finanțare a acestor servicii sau 
prin acordarea de licențe sau autorizații 
pentru toți operatorii economici care 
îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil 
de autoritatea contractantă, fără limite sau 
cote, cu condiția ca un astfel de sistem să 
asigure un nivel suficient de publicitate și 
să respecte principiile transparenței și 
nediscriminării.

servicii, cum ar fi criteriile prevăzute în 
Cadrul european de calitate pentru servicii 
sociale al Comitetului pentru protecție 
socială al Uniunii Europene. Statele 
membre și/sau autoritățile publice au în 
continuare posibilitatea de a furniza ele 
însele aceste servicii sau de a le organiza 
într-un mod care nu implică încheierea de 
contracte de achiziții publice, de exemplu 
prin simpla finanțare a acestor servicii sau 
prin acordarea de licențe sau autorizații 
pentru toți operatorii economici care 
îndeplinesc condițiile stabilite în prealabil 
de autoritatea contractantă, fără limite sau 
cote, cu condiția ca un astfel de sistem să 
asigure un nivel suficient de publicitate și 
să respecte principiile transparenței și 
nediscriminării.

Or. en

Justificare

Normele referitoare la achizițiile publice sunt greoaie, iar administrarea lor este costisitoare, 
ceea ce impune simplificarea lor. Una dintre măsurile semnificative de simplificare este 
aplicarea aceluiași prag pentru contractele de bunuri și servicii și pentru serviciile sociale, 
menținându-se totodată separarea normelor de procedură. Aceasta înseamnă că trebuie 
majorat pragul pentru bunuri și servicii, favorizând astfel contractele de o valoare economică 
care prezintă adevărate oportunități comerciale la nivel transfrontalier. Totodată, ar trebui 
aliniat și, deci, puțin redus  pragul pentru serviciile sociale pentru a impulsiona piața unică 
în acest domeniu.

Amendamentul 47
András Gyürk, Werner Langen

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 

(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 



PE491.205v01-00 22/140 AM\904833RO.doc

RO

internaționale specifice. 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).

Or. en

Amendamentul 48
Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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activităților comerciale transfrontaliere, 
dat fiind că, potrivit evaluării, contractele 
atribuite prin procedura negociată cu 
publicare prealabilă sunt câștigate într-un 
număr foarte mare de cazuri de oferte 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 49
Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Este necesar un grad mai mare de 
flexibilitate, iar autoritățile contractante ar 
trebui să fie în măsură să recurgă la 
dialogul competitiv dacă în legislația din 
statul membru în cauză nu se prevăd alte 
dispoziții.  Utilizarea acestei proceduri a 
crescut semnificativ din punctul de vedere 
al valorii contractelor în ultimii ani. 
Procedura s-a dovedit utilă în cazurile în 
care autoritățile contractante sunt în 
imposibilitatea de a defini mijloacele ideale 
pentru a-și satisface necesitățile sau pentru 
a evalua soluțiile pe care le poate oferi 
piața pe plan tehnic, financiar sau juridic. 
Această situație poate apărea în special în 
cazul proiectelor inovatoare, al 
implementării proiectelor majore de 
infrastructuri integrate de transport, al 
marilor rețele informatice sau al proiectelor 
care implică o finanțare complexă și 
structurată. Această procedură trebuie să 
fie însoțită de măsuri de protecție 
adecvate care să asigure respectarea 
principiilor egalității de tratament și 
transparenței. Autoritățile contractante 
vor dispune astfel de o marjă de manevră 
mai mare pentru achiziționarea de 
lucrări, bunuri și servicii adaptate perfect 
la nevoile lor specifice. În același timp, 
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acest lucru ar trebui să contribuie și la 
sporirea comerțului transfrontalier, dat 
fiind că, potrivit evaluării, contractele 
atribuite prin procedură negociată cu 
publicare prealabilă sunt câștigate în 
foarte multe cazuri de oferte 
transfrontaliere.

Or. en

Justificare

Pentru simplificare, ar fi mai bine ca procedura concurențială să fuzioneze cu procedura 
negociată și cu dialogul competitiv.

Amendamentul 50
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

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 
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 

(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 
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. Prezenta 
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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.

directivă trebuie să contribuie la facilitarea 
achizițiilor publice de C-D și de bunuri și 
servicii inovatoare și să ajute statele 
membre în îndeplinirea obiectivelor 
inițiativei „O Uniune a inovării”. 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.

Or. en

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.

Amendamentul 51
Vicky Ford

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 

(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 
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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 
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.

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 
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”, 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. 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.

Or. en

Amendamentul 52
Gaston Franco

Propunere de directivă
Considerentul 19
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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. 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.

Or. fr

Amendamentul 53
Kent Johansson

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Acordurile-cadru au fost folosite pe 
scară largă și sunt considerate o tehnică 
eficientă de achiziție în întreaga Europă. 
Așadar, acest instrument trebuie menținut 
în linii mari în forma actuală. Cu toate 
acestea, anumite concepte trebuie 

(21) Acordurile-cadru au fost folosite pe 
scară largă și sunt considerate o tehnică 
eficientă de achiziție în întreaga Europă. 
Așadar, acest instrument trebuie menținut 
în linii mari în forma actuală. Cu toate 
acestea, anumite concepte trebuie 
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clarificate, mai exact condițiile de utilizare 
a unui acord-cadru de către autorități 
contractante care nu sunt ele însele parte la 
acord.

clarificate, mai exact condițiile de utilizare 
a unui acord-cadru de către autorități 
contractante care nu sunt ele însele parte la 
acord. În condițiile obiective ce servesc 
pentru a stabili care dintre agenții politici 
semnatari ai acordului-cadru ar trebui să 
îndeplinească o anumită sarcină, cum ar 
fi bunurile sau serviciile destinate 
utilizării de către persoane fizice, se pot 
include, în contextul acordurilor-cadru 
prin care se stabilesc toate condițiile, 
nevoile sau opțiunile persoanelor fizice 
vizate.

Or. en

Amendamentul 54
Vicky Ford

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 
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 

(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 
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 



AM\904833RO.doc 29/140 PE491.205v01-00

RO

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.

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.

Or. en

Amendamentul 55
Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Specificațiile tehnice stabilite de 
achizitorii publici trebuie să permită 
deschiderea către concurență a achizițiilor 
publice. În acest scop, trebuie să fie 
posibilă prezentarea unor oferte care să 
reflecte diversitatea soluțiilor tehnice, 
astfel încât să se obțină un nivel de 
concurență suficient. Prin urmare, 
specificațiile tehnice trebuie elaborate în 
așa fel încât să se evite restrângerea în mod 
artificial a concurenței prin cerințe care 
favorizează un anumit operator economic, 
în sensul că preiau caracteristicile esențiale 
ale bunurilor, serviciilor sau lucrărilor 
oferite în mod obișnuit de acel operator 
economic. Elaborarea specificațiilor 

(27) Specificațiile tehnice stabilite de 
achizitorii publici trebuie să permită 
deschiderea către concurență a achizițiilor 
publice. În acest scop, trebuie să fie 
posibilă prezentarea unor oferte care să 
reflecte diversitatea soluțiilor tehnice, 
astfel încât să se obțină un nivel de 
concurență suficient. Prin urmare, 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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 56
Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Autoritățile contractante care doresc 
să achiziționeze lucrări, bunuri sau servicii 
cu caracteristici specifice de mediu, sociale 
sau de altă natură trebuie să poată face 
trimitere la anumite etichete, cum ar fi 
eticheta ecologică europeană, etichete 
ecologice (multi)naționale sau oricare altă 
etichetă, cu condiția ca cerințele etichetei, 
cum ar fi descrierea și prezentarea 
produsului, inclusiv cerințele referitoare la 
ambalare, să aibă legătură cu obiectul 
contractului. Este de asemenea esențial ca 
aceste cerințe să fie elaborate și adoptate pe 

(28) Autoritățile contractante care doresc 
să achiziționeze lucrări, bunuri sau servicii 
cu caracteristici specifice de mediu trebuie 
să poată face trimitere la anumite etichete, 
cum ar fi eticheta ecologică europeană, 
etichete ecologice (multi)naționale sau 
oricare altă etichetă, cu condiția ca 
cerințele etichetei, cum ar fi descrierea și 
prezentarea produsului, inclusiv cerințele 
referitoare la ambalare, să aibă legătură cu 
obiectul contractului. Este de asemenea 
esențial ca aceste cerințe să fie elaborate și 
adoptate pe baza unor criterii verificabile 
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baza unor criterii verificabile în mod 
obiectiv, printr-o procedură la care pot 
participa toate părțile interesate, precum 
organismele guvernamentale, 
consumatorii, producătorii, distribuitorii și 
organizațiile de mediu, și ca eticheta să fie 
accesibilă și la dispoziția tuturor părților 
interesate.

în mod obiectiv, printr-o procedură la care 
pot participa toate părțile interesate, 
precum organismele guvernamentale, 
consumatorii, producătorii, distribuitorii și 
organizațiile de mediu, și ca eticheta să fie 
accesibilă și la dispoziția tuturor părților 
interesate.

Or. en

Justificare

Caracteristicile de mediu pot fi integrate într-un contract de achiziții publice, deoarece 
acestea pot fi legate direct de calitatea lucrării, a serviciului sau a bunurilor în cauză. 
Caracteristicile sociale nu au legătură directă cu calitatea, iar obiectivele politicii sociale ar 
trebui, prin urmare, realizate prin intermediul acesteia din urmă. Achizițiile publice trebuie 
să asigure utilizarea eficientă a banilor contribuabililor prin intermediul ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic.

Amendamentul 57
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Considerentul 29a (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 
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 
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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.

Or. fr

Amendamentul 58
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Considerentul 29a (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.

Or. da

Amendamentul 59
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Considerentul 29b (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.

Or. fr

Amendamentul 60
Krišjānis Kariņš

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) 
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.

Or. lv

Amendamentul 61
Kent Johansson

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a încuraja participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 

(30) Pentru a încuraja participarea 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 62
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) În plus față de noile instrumente 
specifice incluse în prezenta directivă 
pentru a spori 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 
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 
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implementeze politici generale 
consecvente menite să sporească accesul 
IMM-urilor la piața achizițiilor publice.

Or. en

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 63
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(37) Pentru a asigura utilizarea eficientă 
a fondurilor publice și pentru a le permite 
autorităților contractante să valorifice în 
mod optim fondurile disponibile, 
procedura de atribuire ar trebui să aibă 
drept rezultat achiziția unor lucrări, 
bunuri și servicii de înaltă calitate, în 
deplin acord cu obiectivele funcționale și 
de durabilitate ale autorităților 
contractante. Procedura de atribuire ar 
trebui să garanteze totodată evaluarea 
ofertelor în condiții de concurență 
efectivă, contractele fiind atribuite pe baza 
unor criterii obiective care să asigure 
respectarea principiilor de transparență, 
nediscriminare și egalitate de tratament. În 
consecință, autorităților contractante ar 
trebui să li se permită să adopte criterii de 
atribuire formulate astfel încât să includă 
preocupările autorităților contractante în 
materie de sustenabilitate, cum ar fi 
factori legați de procesul de producție și 
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contractului. alte caracteristici ale ciclului de viață. 
Totodată, ar trebui menționat faptul că 
autoritățile contractante sunt, de 
asemenea, libere să stabilească standarde 
de sustenabilitate și alte standarde de
calitate corespunzătoare în cadrul 
specificațiilor tehnice sau al condițiilor de 
executare a contractului.

Or. en

Amendamentul 64
András Gyürk

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(37) Atribuirea contractelor trebuie 
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparență, nediscriminare și egalitate de 
tratament. Aceste criterii trebuie să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiții de concurență efectivă, inclusiv 
atunci când autoritățile contractante solicită 
lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate 
care să fie cât mai adaptate la nevoile lor, 
de exemplu atunci când criteriile de 
atribuire alese includ factori legați de 
procesul de producție. Prin urmare, 
autorităților contractante 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.

Or. en
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Amendamentul 65
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(38) Autoritățile contractante trebuie să 
determine criteriile de atribuire pe baza 
cărora evaluează ofertele pentru a stabili 
care dintre ele prezintă cel mai bun raport 
calitate-preț. Pentru a identifica oferta 
optimă, autoritățile contractante trebuie 
să aplice criterii obiective care au 
legătură cu obiectul contractului. Totuși,
criteriile de atribuire alese nu trebuie să 
confere autorității contractante o libertate 
nelimitată de alegere. Atribuirea 
contractelor ar trebui să asigure mai 
degrabă o concurență efectivă prin 
respectarea strictă a principiilor de 
transparență, nediscriminare și egalitate 
de tratament. Aceste principii impun, 
printre altele, verificarea efectivă și 
transparentă a informațiilor furnizate de 
către ofertanți.

Or. en

Justificare

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.
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Amendamentul 66
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

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 
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 

(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 
etichetare referitoare la eficiența energetică 
a echipamentelor de birou]. De altfel, se 
înregistrează în continuare progrese 
importante în ceea ce privește definirea 
unor metodologii comune pentru calcularea 
costurilor pe ciclu de viață, iar aplicarea 
costurilor pe ciclu de viață în funcție de 
specificul fiecărui sector este în 
continuare dezvoltată, testată și 
perfecționată. Pare oportun să se utilizeze 
în continuare legislația sectorială pentru
stabilirea obiectivelor și a țintelor 
obligatorii în ceea ce privește eficiența 
energetică, schimbările climatice și alte 
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suplimentar pentru utilizarea achizițiilor 
publice în sprijinul creșterii durabile.

achiziții bazate pe criterii din domeniul 
mediului, din cel social și al inovărilor în 
contextul politicilor și al condițiilor
specifice predominante din sectorul 
relevant ca stimulent suplimentar pentru 
utilizarea achizițiilor publice în sprijinul 
creșterii durabile. Aceste eforturi ar trebui 
să includă aplicarea unor metodologii 
riguroase, specifice sectorului vizat, de 
calculare a costurilor pe ciclu de viață. În 
conformitate cu alte dispoziții ale 
prezentei directive, criteriile obligatorii de 
achiziție adoptate în temeiul legislației 
sectoriale ar putea include și specificații 
tehnice și criterii de atribuire care să 
includă considerente de durabilitate 
privind beneficiile sau prejudiciile sociale 
și de mediu generale, chiar dacă acestea 
nu au fost sau nu pot fi cuantificate, cu 
condiția ca ele să aibă legătură cu 
obiectul contractului și să respecte cu 
strictețe principiile transparenței, 
nediscriminării și egalității protecției.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă nu conține cerințe obligatorii privind achizițiile, prin care să se 
stabilească ce trebuie să achiziționeze autoritățile contractante în raport cu anumite obiecte 
ale achiziției. Având în vedere marea diversitate a condițiilor și a oportunităților din diferite 
sectoare, ar fi inoportun și dificil să se includă în prezenta directivă condiții specifice.

Amendamentul 67
Kent Johansson

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 

(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 
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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.

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. În plus, este binevenită 
posibilitatea de a lua în considerare 
aspecte de mediu care depășesc 
dispozițiile legislative minime sau 
legislația pe deplin armonizată din UE 
sau alte legislații în materie. Cerințele, 
criteriile de atribuire sau clauzele 
contractuale etc. trebuie să respecte în 
toate cazurile principiile fundamentale ale 
legislației UE.

Or. en

Amendamentul 68
Werner Langen
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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 
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.

(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. 
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.
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Amendamentul 69
Vicky Ford, András Gyürk

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 
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 

(39) Este extrem de important să se 
exploateze pe deplin potențialul achizițiilor 
publice pentru a realiza obiectivele 
Strategiei Europa 2020 pentru creștere 
durabilă. 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 
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 
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stimulent suplimentar pentru utilizarea 
achizițiilor publice în sprijinul creșterii 
durabile.

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. en

Amendamentul 70
Vicky Ford

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 
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 
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elaborată o astfel de metodologie, 
utilizarea acesteia trebuie să fie obligatorie.

Uniunii pentru calcularea costurilor pe 
ciclu de viață pentru anumite categorii de 
bunuri sau servicii; ori de câte ori este 
elaborată o astfel de metodologie, 
utilizarea acesteia trebuie să fie obligatorie.

Or. en

Amendamentul 71
Kent Johansson

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 72
Vicky Ford

Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Atunci când se folosește abordarea 
bazată pe 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.

Or. en

Amendamentul 73
Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) În plus, în cadrul specificațiilor
tehnice și al criteriilor de atribuire, 
autorităților contractante trebuie să li se 
permită să se refere la un anumit proces
de producție, un anumit mod de prestare a 
serviciilor sau un proces specific pentru 
orice alt stadiu al ciclului de viață al unui 
produs sau serviciu, cu condiția să aibă 
legătură cu obiectul contractului de 

(41) Având în vedere dezvoltarea continuă 
a metodelor de calculare a costurilor pe 
ciclu de viață, nevoia de specificații
tehnice și de criterii de atribuire care se 
referă la un proces specific pentru orice alt 
stadiu al ciclului de viață al unui produs 
sau serviciu este din ce în ce mai mică și 
ar trebui, prin urmare, să se limiteze la 
domenii în care nu este încă posibil să se 



PE491.205v01-00 46/140 AM\904833RO.doc

RO

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.

calculeze costurile pe ciclu de viață. 
Cerințele tehnice trebuie în orice caz 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 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 persoanelor 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.

Or. en

Justificare

Caracteristicile sociale nu au legătură directă cu calitatea, iar obiectivele politicii sociale ar 
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trebui, prin urmare, realizate prin intermediul acesteia din urmă. Se poate prevedea un caz 
special pentru accesibilitatea persoanelor cu handicap, dar pentru protecția sănătății 
lucrătorilor și pentru cerințe similare, acestea nu trebuie să fie explicite, deoarece agenții 
economici care nu respectă legislația socială națională și a UE sunt excluși de la 
participarea la achizițiile publice.

Amendamentul 74
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(41) În plus, în cadrul specificațiilor 
tehnice și al criteriilor de atribuire, 
autorităților contractante trebuie să li se 
permită să se refere la un anumit proces de 
producție, un anumit mod de prestare a 
serviciilor sau un proces specific pentru 
orice alt stadiu al ciclului de viață al unui 
produs sau serviciu, cu condiția să aibă 
legătură cu obiectul contractului de 
achiziție publică. Pentru a integra mai bine 
considerentele sociale în achizițiile publice, 
achizitorilor li se poate permite de
asemenea să includă în 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 
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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.

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.

Or. es

Amendamentul 75
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) În plus, în cadrul specificațiilor 
tehnice și al criteriilor de atribuire, 
autorităților contractante trebuie să li se 
permită să se refere la un anumit proces de 
producție, un anumit mod de prestare a 
serviciilor sau un proces specific pentru 
orice alt stadiu al ciclului de viață al unui 
produs sau serviciu, cu condiția să aibă 
legătură cu obiectul contractului de 
achiziție publică. Pentru a integra mai bine 
considerentele sociale în achizițiile publice, 
achizitorilor li se poate permite de 
asemenea să includă, în criteriul de 
atribuire al celei mai avantajoase oferte din 
punct de vedere economic, caracteristici 

(41) În plus, în cadrul specificațiilor 
tehnice și al criteriilor de atribuire, 
autorităților contractante trebuie să li se 
permită să se refere la un anumit proces de 
producție, un anumit mod de prestare a 
serviciilor sau un proces specific pentru 
orice alt stadiu al ciclului de viață al unui 
produs sau serviciu, cu condiția să aibă 
legătură 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 criteriul de 
atribuire al celei mai avantajoase oferte din 
punct de vedere economic, caracteristici 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 76
Jens Rohde

Propunere de directivă
Considerentul 43
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(43) Condițiile de executare a unui contract 
sunt compatibile cu prezenta directivă cu 
condiția să nu aibă, direct sau indirect, un 
caracter discriminatoriu, să fie direct 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.

Or. en

Justificare

Caracteristicile sociale nu au legătură directă cu calitatea, iar obiectivele politicii sociale ar 
trebui, prin urmare, realizate prin intermediul acesteia din urmă.

Amendamentul 77
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Considerentul 43
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(43) Condițiile de executare a unui contract 
sunt compatibile cu prezenta directivă cu 
condiția să nu aibă, direct sau indirect, un 
caracter discriminatoriu, să fie direct 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.

Or. es

Amendamentul 78
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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 direct legate 
de obiectul contractului și să fie precizate 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 79
Kent Johansson

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Statele membre trebuie să desemneze 
o autoritate națională unică responsabilă
de monitorizarea, implementarea și 
controlul legislației din domeniul 
achizițiilor publice. Acest organism 
central trebuie să dispună de informații 
directe și oportune, în special cu privire la 
diferitele probleme care afectează aplicarea 
legislației privind achizițiile publice. El
trebuie să fie în măsură să furnizeze un 
feedback imediat privind funcționarea 
politicii și potențialele deficiențe ale 
legislației și practicii naționale și să 

(50) Statele membre trebuie să desemneze 
autoritățile naționale responsabile cu 
monitorizarea, desfășurarea și controlul 
achizițiilor publice. Aceste organisme 
centrale trebuie să dispună de informații 
directe și oportune, în special cu privire la 
diferitele probleme care afectează aplicarea 
legislației privind achizițiile publice. Ele
trebuie să fie în măsură să furnizeze un 
feedback imediat privind funcționarea 
politicii și potențialele deficiențe ale 
legislației și practicii naționale și să 
contribuie la identificarea rapidă a 
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contribuie la identificarea rapidă a 
soluțiilor. Pentru a combate în mod eficient 
corupția și frauda, acest organism central
și publicul larg trebuie să aibă totodată 
posibilitatea de a inspecta textele 
contractelor încheiate. Contractele de mare 
valoare trebuie așadar transmise 
organismului de supraveghere, persoanele 
interesate având posibilitatea de a avea 
acces la aceste documente, în măsura în 
care nu se aduce atingere intereselor 
publice sau private legitime.

soluțiilor. Pentru a combate în mod eficient 
corupția și frauda, organismele centrale și 
publicul larg trebuie să aibă totodată 
posibilitatea de a inspecta textele 
contractelor încheiate. Contractele de mare 
valoare trebuie așadar transmise 
organismului de supraveghere, persoanele 
interesate având posibilitatea de a avea 
acces la aceste documente, în măsura în 
care nu se aduce atingere intereselor 
publice sau private legitime.

Or. en

Amendamentul 80
Kent Johansson

Propunere de directivă
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(55) Este deosebit de important ca, în 
cadrul activității sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate cu actori 
relevanți, cum ar fi reprezentanți ai 
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.

Or. en

Amendamentul 81
Kent Johansson

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

(1a) „societate civilă” înseamnă viața 
asociativă care se desfășoară în spațiul 
dintre stat și piață, inclusiv participarea 
individuală, precum și activitățile 
organizațiilor neguvernamentale, 
voluntare și ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 82
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „candidat” înseamnă un operator 
economic care a solicitat o invitație sau a 
fost invitat să participe la o procedură 
restrânsă, la o procedură competitivă cu 
negociere sau la o procedură negociată 
fără publicare prealabilă, la un dialog 
competitiv sau la un parteneriat pentru 
inovare;

(14) „candidat” înseamnă un operator 
economic care a solicitat o invitație sau a 
fost invitat să participe la o procedură 
negociată fără publicare prealabilă, la un 
dialog competitiv sau la un parteneriat 
pentru inovare;

Or. en

Justificare

Consecința eliminării procedurii restrânse și a combinării procedurii competitive cu 
negocierea și dialogul competitiv. 

Amendamentul 83
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 2 – 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 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 84
Jens Rohde

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, utilizarea și întreținerea, 
ale existenței unui produs sau a unor lucrări 
sau servicii, de la achiziția materiilor prime 
sau generarea resurselor până la eliminare, 
curățarea amplasamentului și finalizare;

Or. en

Justificare

Includerea transportului ar fi dificilă și ar îngreuna calcularea costurilor ciclului de viață, 
existând posibilitatea de a preveni utilizarea lor eficientă. 

Amendamentul 85
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 2 - punctele 22 a (nou) și 22 b (nou) 



PE491.205v01-00 56/140 AM\904833RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 86
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 200 000 EUR, pentru contractele de 
achiziții publice de bunuri și de servicii 
atribuite de autoritățile contractante 
regionale și locale și concursurile de 
proiecte organizate de aceste autorități;

(c) 400 000 EUR, pentru contractele de 
achiziții publice de bunuri și de servicii 
atribuite de autoritățile contractante 
regionale și locale și concursurile de 
proiecte organizate de aceste autorități;

Or. en

Justificare

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
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supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Amendamentul 87
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) 200 000 EUR, pentru contractele de 
achiziții publice de bunuri și de servicii 
atribuite de autoritățile contractante 
regionale și locale și concursurile de 
proiecte organizate de aceste autorități;

(c) 400 000 EUR, pentru contractele de 
achiziții publice de bunuri și de servicii 
atribuite de autoritățile contractante 
regionale și locale și concursurile de 
proiecte organizate de aceste autorități;

Or. da

Amendamentul 88
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) 400 000 EUR pentru contractele de 
achiziții publice de servicii sociale și alte 
servicii specifice enumerate în anexa XVI.

Or. en

Justificare

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
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decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Amendamentul 89
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 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.

Or. en

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 
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 90
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când acordă contracte care, în 
virtutea naturii lor, nu sunt acoperite de 
prezenta directivă, autoritățile 
contractante naționale trebuie să respecte 
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principiile tratamentului egal, 
nediscriminării și transparenței.

Or. de

Amendamentul 91
Zigmantas Balčytis

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.

Or. lt

Amendamentul 92
Henri Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Transpunerea practică a Acordului 
privind achizițiile publice (GPA) în cadrul 
legislativ al Uniunii privind achizițiile 
publice se bazează pe o evaluare 
prealabilă a aplicării corecte a 
principiului reciprocității solide în ceea ce 
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privește deschiderea pieței între Uniune și 
țările terțe semnatare. Această evaluare a 
solidității reciprocității cuprinde și țările 
terțe care nu sunt parte la GPA dar care 
au acces la piața europeană a achizițiilor 
publice.

Or. fr

Amendamentul 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Propunere de directivă
Articolul 8a (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, 
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)],
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(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 poartă 
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).

Or. en

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.

Amendamentul 94
Eija-Riitta Korhola

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 

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

contractantă care o controlează sau pentru 
alte persoane juridice controlate de 
respectiva autoritate contractantă;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 95
Eija-Riitta Korhola

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;

Or. en

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 96
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) autoritățile contractante participante nu 
desfășoară pe piața deschisă niciuna dintre 
activitățile care sunt relevante în contextul 
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activitățile care sunt relevante în contextul 
acordului;

acordului;

Or. en

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 97
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când contractele se referă la 
incinerarea deșeurilor, procentul 
menționat la alineatul (1) litera (b), 
alineatul (3) litera (b) și alineatul (4) 
litera (c) de la prezentul articol este de 
50%. 

Or. en

Justificare

Există o anumită preocupare privind faptul că noua formulare ar putea avea efecte negative 
în ceea ce privește incinerarea deșeurilor care este de altfel considerată un mod de dorit din 
punct de vedere al mediului de a gestiona deșeurile. Având în vedere că în anumite state 
membre autoritățile locale sunt obligate să gestioneze deșeurile municipale, acestea au 
investit sume considerabile în instalații de incinerare, investiții care nu ar fi fost viabile din 
punct de vedere comercial, iar din cauza pragului de 90 % ar fi nevoite să organizeze 
proceduri de licitație privind incinerarea deșeurilor, deși nu există alternative comerciale 
veritabile, având în vedere capacitatea scăzută a sectorului privat.

Amendamentul 98
Pilar del Castillo Vera

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.

Or. es

Amendamentul 99
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 1

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 mod egal și fără 
discriminare și acționează într-o manieră 
transparentă și proporționată, garantând că 
fondurile publice sunt folosite în cel mai 
eficient mod.

Or. en

Amendamentul 100
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, pentru contractele de 
achiziții publice de servicii și de lucrări, 
precum și pentru contractele de achiziții 
publice de bunuri care implică, în plus, 
servicii sau lucrări de amplasare și de 

eliminat
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instalare, persoanele juridice pot fi 
obligate să indice, în cadrul ofertelor sau 
cererilor lor de participare, numele și 
calificările profesionale pertinente ale 
persoanelor responsabile cu executarea 
contractului în cauză.

Or. en

Justificare

Pentru ca un agent economic să poată depune oferte în cadrul anumitor licitații, acestuia i se 
solicită deja să fie înregistrat legat în țara sa de origine și, prin urmare, trebuie să se 
presupună și să se recunoască reciproc că acesta respectă cerințele relevante și profesionale 
specifice. Solicitarea numelor persoanelor care lucrează la executarea contractului este o 
cerință disproporționată, nenecesară și birocratică, care contravine, de asemenea, 
competențelor de management ale întreprinderii.

Amendamentul 101
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

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.

Or. en

Amendamentul 102
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 22
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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.

Or. en

Amendamentul 103
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Sistemul de bonuri pentru servicii

(1) În organizarea serviciilor publice, 
autoritățile contractante pot utiliza un 
sistem de bonuri pentru servicii în scopul 
de a oferi clienților libertatea de a alege 
un furnizor de servicii. O autoritate 
contractantă stabilește valoarea bonului 
pentru servicii, precum și serviciile pentru 
care bonul respectiv poate fi utilizat și 
clienții care îl pot utiliza.
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(2) O autoritate contractantă poate stabili 
cerințele pe care un furnizor de servicii 
trebuie să le îndeplinească pentru a fi 
inclus în sistemul de bonuri pentru 
servicii. Aceste cerințe trebuie să fie 
nediscriminatorii și proporționale cu 
obiectul serviciului. Toți furnizorii de 
servicii care îndeplinesc cerințele trebuie 
incluși în sistem. Lista furnizorilor de 
servicii trebuie să fie pusă la dispoziția 
publicului.
(3) De asemenea, o autoritate 
contractantă poate alege furnizorii de 
servicii care urmează să fie incluși în 
sistemul de bonuri pentru servicii printr-o 
procedură prevăzută în prezenta directivă.
(4) Un client poate alege orice furnizor de 
servicii inclus în sistemul de bonuri 
pentru servicii sau poate opta să nu 
utilizeze acest sistem.

Or. en

Justificare

În situația economică actuală este nevoie de noi instrumente eficiente pentru a organiza 
serviciile publice. Un sistem de bonuri pentru servicii este un mod suplimentar de a face acest 
lucru. IMM-urile sunt avantajate, deoarece pot pătrunde foarte ușor în cadrul unui sistem de 
bonuri pentru servicii. Acest sistem îi asigură cetățeanului libertatea de a alege, acesta 
putând decide care este furnizorul de servicii. În mod evident, un sistem de bonuri pentru 
servicii aduce beneficii și autorităților, deoarece este mult mai ușor să se instituie un sistem 
de bonuri pentru servicii decât să se deschidă o procedură clasică de achiziții publice.

Amendamentul 104
András Gyürk

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.



PE491.205v01-00 68/140 AM\904833RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 105
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Ele pot prevedea totodată posibilitatea ca 
autoritățile contractante să utilizeze o 
procedură competitivă sub forma unui
dialog competitiv în cazurile următoare:

Or. en

Justificare

Combinarea procedurii competitive cu negocierea și dialogul competitive din motive de 
simplificare.

Amendamentul 106
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o stare de urgență 
demonstrată în mod corespunzător de către 
autoritățile 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 
autoritățile 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.

Starea de urgență poate conduce doar la 
scurtarea termenului dacă ea nu este 
cauzată de entitățile contractante însele.

Or. de
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Amendamentul 107
Werner Langen

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).

Or. de

Amendamentul 108
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articol eliminat

Or. en

Justificare

Eliminare din motive de simplificare, deoarece procedura nu este necesară; în cazul în care o 
autoritate contractantă a desfășurat o procedură deschisă, dar nu a primit oferte sau oferte 
calificate, autoritatea contractantă are dreptul de a folosi procedura negociată fără publicare 
prealabilă. Prin urmare, procedurile restrânse fac ca setul de norme să fie mai complex, mai 
puțin transparent și îngrădește în mod inutil concurența.

Amendamentul 109
Jens Rohde
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Propunere de directivă
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articol eliminat

Or. en

Justificare

În scopuri de simplificare, articolele 27 și 28 ar trebui combinate în cadrul unei singure 
proceduri.

Amendamentul 110
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Amendamentul 111
Jens Rohde

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.

Or. en



AM\904833RO.doc 71/140 PE491.205v01-00

RO

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 112
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Următoarele elemente nu pot fi 
modificate în cursul negocierilor:
(a) descrierea achiziției;
(b) secțiunea din cadrul specificațiilor 
tehnice care definește cerințele minime;
(c) criteriile de atribuire a contractului.

Or. en

Justificare

Introdus de la articolul 27 după combinarea celor două proceduri.

Amendamentul 113
Vicky Ford

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 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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să precizeze dacă va recurge la această 
opțiune.

Or. en

Amendamentul 114
Vicky Ford

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.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 115
Vicky Ford

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 

(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 
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achiziționarea ulterioară a produselor, 
serviciilor sau lucrărilor rezultate în urma 
parteneriatului, cu condiția ca acestea să 
corespundă nivelurilor de performanță și 
costurilor convenite.

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.

Or. en

Amendamentul 116
Vicky Ford, András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile contractante nu ar trebui 
să îngrădească accesul la piață prin 
stabilirea în avans a soluției inovatoare pe 
care o doresc, ci ar trebui să fie deschiși 
unei game largi de soluții diferite la o 
anumită problemă pentru a stimula cele 
mai inovatoare idei.

Or. en

Amendamentul 117
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parteneriatul trebuie să fie structurat în (2) Parteneriatul trebuie să fie structurat în 
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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 
pentru celelalte etape, cu condiția să fi 
dobândit drepturile de proprietate 
intelectuală pertinente.

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 
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. 

Or. en

Amendamentul 118
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractul se atribuie în conformitate cu 
normele aplicabile procedurii competitive 
cu negociere prevăzute la articolul 27.

Contractul se atribuie în conformitate cu 
normele aplicabile procedurii de dialog 
competitiv prevăzute la articolul 28.

Or. en

Justificare

După combinarea articolelor 27 și 28.
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Amendamentul 119
András Gyürk

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).

Or. en

Amendamentul 120
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă lucrările, bunurile sau serviciile 
pot fi furnizate numai de către un anumit 
operator economic pentru unul dintre 
motivele următoare:

eliminat

(i) absența concurenței din motive 
tehnice;
(ii) protecția brevetelor, a drepturilor de 
autor sau a altor drepturi de proprietate 
intelectuală;
(iii) protecția altor drepturi exclusive.
Această excepție se aplică numai atunci 
când nu există o alternativă sau un 
substitut rezonabil, iar absența 
concurenței nu este rezultatul unei 
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restrângeri artificiale a parametrilor 
achiziției;

Or. en

Justificare

Procedura deschisă ar trebui să fie procedura standard. În cazul în care doar un operator 
economic este disponibil pentru a furniza lucrările, bunurile sau serviciile solicitate, 
autoritatea contractantă poate în continuare aplica această procedură în conformitate cu 
litera (a). Pe de altă parte, această dispoziție ar putea da ocazia de a se eluda procedura 
deschisă.

Amendamentul 121
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru livrările suplimentare efectuate 
de furnizorul inițial și destinate fie pentru 
înlocuirea parțială a bunurilor sau 
instalațiilor de uz curent, fie pentru 
extinderea bunurilor sau instalațiilor 
existente, în cazul în care schimbarea 
furnizorului ar obliga autoritatea 
contractantă să achiziționeze un material cu 
caracteristici tehnice diferite care duc la 
incompatibilitate sau la dificultăți tehnice 
disproporționate de utilizare și întreținere; 
ca regulă generală, durata unor astfel de 
contracte, precum și cea a contractelor 
reînnoite, nu poate fi mai mare de trei ani;

(b) pentru livrările suplimentare efectuate 
de furnizorul inițial și destinate fie pentru 
înlocuirea parțială a bunurilor sau 
instalațiilor de uz curent, fie pentru 
extinderea bunurilor sau instalațiilor 
existente, în cazul în care schimbarea 
furnizorului ar obliga autoritatea 
contractantă să achiziționeze un material cu 
caracteristici tehnice diferite care duc la 
incompatibilitate sau la dificultăți tehnice 
disproporționate de utilizare și întreținere; 
durata unor astfel de contracte, precum și 
cea a contractelor reînnoite, nu poate fi mai 
mare de trei ani de la încheierea 
contractului inițial.

Or. en

Justificare

„Ca regulă generală” este o exprimare prea vagă și, dacă există flexibilitate de a se depăși 
cei trei ani, ca termen minim, criteriile privind situațiile în care ar putea avea loc această 
depășire ar trebui definite în mod mai concret.
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Amendamentul 122
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru atribuirea contractelor în cadrul 
unui sistem dinamic de achiziții, 
autoritățile contractante urmează regulile 
procedurii restrânse. Toți candidații care 
îndeplinesc criteriile de selecție sunt admiși 
în sistem; numărul de candidați care pot fi 
admiși în sistem nu poate fi limitat în 
conformitate cu articolul 64. Toate 
comunicările din cadrul unui sistem 
dinamic de achiziții se efectuează numai 
prin mijloace electronice, în conformitate 
cu articolul 19 alineatele (2) - (6).

(2) Pentru atribuirea contractelor în cadrul 
unui sistem dinamic de achiziții, 
autoritățile contractante urmează regulile 
procedurii deschise. Toți candidații care
îndeplinesc criteriile de selecție sunt admiși 
în sistem; numărul de candidați care pot fi 
admiși în sistem nu poate fi limitat în 
conformitate cu articolul 64. Toate 
comunicările din cadrul unui sistem 
dinamic de achiziții se efectuează numai 
prin mijloace electronice, în conformitate 
cu articolul 19 alineatele (2) - (6).

Or. en

Justificare

Deoarece procedura restrânsă a fost eliminată și pentru a asigura o competiție deschisă și 
corectă între agenții economici pentru a câștiga acces la un sistem dinamic de achiziții, 
procedura deschisă ar trebui aplicată pentru a selecta respectivii agenți economici.

Amendamentul 123
Jens Rohde

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. 
Licitația electronică se poate desfășura în 
mai multe runde succesive. Licitația 
electronică nu poate începe mai devreme 

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

de cinci zile lucrătoare de la data trimiterii 
invitațiilor.

Or. en

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 124
Jens Rohde

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.

Or. en

Amendamentul 125
Jens Rohde

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.

Or. en
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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 126
Werner Langen

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).

eliminat

Or. de

Amendamentul 127
Jens Rohde

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.
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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 128
Zigmantas Balčytis

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:

Or. lt

Amendamentul 129
Zigmantas Balčytis

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 a – 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 
niveluri de performanță în ceea ce 
privește un proces de producție sustenabil 
din punct de vedere social;

Or. lt
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Amendamentul 130
Zigmantas Balčytis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) caracteristicile ciclului de viață;

Or. lt

Amendamentul 131
Zigmantas Balčytis

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;

Or. lt

Amendamentul 132
Zigmantas Balčytis

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;

Or. lt

Amendamentul 133
Zigmantas Balčytis
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Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 a – litera e (nouă)

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;

Or. lt

Amendamentul 134
Zigmantas Balčytis

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.

Or. lt

Amendamentul 135
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere normelor tehnice 
obligatorii de la nivel național, în măsura 

(3) Fără a aduce atingere normelor tehnice 
obligatorii de la nivel național, în măsura 
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în care sunt compatibile cu legislația 
Uniunii, specificațiile tehnice trebuie 
formulate în unul dintre următoarele 
moduri:

în care sunt compatibile cu legislația 
Uniunii, specificațiile tehnice trebuie 
formulate în următorul mod:

Or. en

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 136
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) în plus, ca mijloc de prezumție a 
conformității cu respectivele performanțe 
sau cerințe funcționale, se poate face
trimitere la specificații tehnice și, în 
ordinea preferinței, la standardele naționale 
care transpun standarde europene, la 
agremente tehnice europene, specificații 
tehnice comune, standarde internaționale, 
alte sisteme de referință tehnice instituite 
de către organismele de standardizare 
europene sau – în lipsa acestora – la 
standarde naționale, la agremente tehnice 
naționale sau specificații tehnice naționale 
referitoare la proiectarea, calcularea și 
execuția lucrărilor și la utilizarea bunurilor; 
fiecare trimitere trebuie să fie însoțită de 
mențiunea „sau echivalent”;

Or. en
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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 137
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

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 138
Jens Rohde

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

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

eliminat

Or. en

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 139
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cu excepția cazului în care acest lucru 
este justificat de obiectul contractului,
specificațiile tehnice nu pot preciza un 
anumit producător, o anumită origine sau 
un anumit procedeu, și nici nu se pot referi 
la o marcă, la un brevet, la un tip, la o 
origine sau la o producție specifică, care ar 
avea ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor întreprinderi sau produse. 
Această mențiune sau trimitere este 
autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în 
care nu este posibilă o descriere suficient 
de exactă și de inteligibilă a obiectului 
contractului în conformitate cu alineatul 
(3). Mențiunea respectivă trebuie să fie 
însoțită de cuvintele „sau echivalent”.

4. Specificațiile tehnice nu pot preciza un 
anumit producător, o anumită origine sau 
un anumit procedeu, și nici nu se pot referi 
la o marcă, la un brevet, la un tip, la o 
origine sau la o producție specifică, care ar 
avea ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor întreprinderi sau produse.  
Această mențiune sau trimitere este 
autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în 
care nu este posibilă o descriere suficient 
de exactă și de inteligibilă a obiectului 
contractului în conformitate cu alineatul 
(3). Mențiunea respectivă trebuie să fie 
însoțită de cuvintele „sau echivalent”.
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Justificare

Pentru clarificare, nu este nevoie de precizarea „Cu excepția cazului în care acest lucru este 
justificat de obiectul contractului” pentru că dispoziția menționează deja „circumstanțe 
excepționale”. Prin urmare, precizarea ar trebui eliminată pentru a fi clar că specificațiile 
tehnice nu se pot referi la procese, brevete specifice etc., ca regulă generală.

Amendamentul 140
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 141
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Caracteristicile de mediu pot fi integrate într-un contract de achiziții publice, deoarece 
acestea pot fi legate direct de calitatea lucrării, a serviciului sau a bunurilor în cauză. 
Caracteristicile sociale nu au legătură directă cu calitatea, iar obiectivele politicii sociale ar 
trebui, prin urmare, realizate prin intermediul acesteia din urmă.

Amendamentul 142
Alejo Vidal-Quadras

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;

Or. en

Amendamentul 143
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o etichetă îndeplinește 
condițiile prevăzute la alineatul (1) literele 
(b), (c), (d) și (e), dar stabilește și cerințe 
care nu au legătură cu obiectul 
contractului, autoritățile contractante pot 
defini specificațiile tehnice prin referire la 
specificațiile detaliate ale etichetei 
respective, sau, dacă este necesar, la 
părțile acestora care sunt legate de 
obiectul contractului și sunt adecvate 
pentru a defini caracteristicile obiectului 
respectiv.

eliminat

Or. en

Justificare

În cazul în care o etichetă îndeplinește mai multe condiții sau criterii decât este necesar, 
acest lucru nu ar trebui să genereze cerințe suplimentare privind documentația.

Amendamentul 144
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2

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.

Or. en
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Amendamentul 145
Werner Langen

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.

Or. de

Amendamentul 146
Jens Rohde

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 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. Autoritățile contractante nu pot 
respinge ofertele alternative care pot 
dovedi că îndeplinesc cerințele de 
funcționalitate ale contractului.

Or. en

Justificare

Variantele ar trebui să fie autorizate, iar interzicerea ofertanților alternativi pare 
disproporționată. Participarea la procesul de achiziții publice implică un consum important 
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de resurse atât pentru autoritățile contractante, cât și pentru operatorii economici. Cei din 
urmă nu ar irosi resurse umane și financiare într-un proces de achiziții dacă nu ar considera 
că soluția propusă de aceștia îndeplinește cerințele contractului.

Amendamentul 147
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile contractante care 
autorizează variantele menționează în 
documentele achiziției cerințele minime pe 
care trebuie să le respecte aceste variante, 
precum și eventualele cerințe specifice 
pentru prezentarea acestora. 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.

2. Autoritățile contractante menționează în 
documentele achiziției cerințele minime pe 
care trebuie să le respecte aceste variante, 
precum și eventualele cerințe specifice 
pentru prezentarea acestora. 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.

Or. de

Amendamentul 148
Werner Langen

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 
publice de bunuri în locul unui contract de 

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 
achiziții publice de servicii.
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achiziții publice de servicii.

Or. de

Amendamentul 149
Eija-Riitta Korhola

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.

Or. en

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 150
Kent Johansson

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1



PE491.205v01-00 92/140 AM\904833RO.doc

RO

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.

Contractele de achiziții publice sunt
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.

Or. en

Amendamentul 151
Jens Rohde

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 
ale acestuia.

eliminat

Or. en

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 152
Pilar del Castillo Vera
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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.

Or. es

Amendamentul 153
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru procedurile restrânse și competitive 
cu negociere, autoritățile contractante 
regionale și locale pot utiliza un anunț de 
intenție ca invitație la o procedură 
concurențială de ofertare, în conformitate 
cu articolul 24 alineatul (2), cu condiția ca 
anunțul să îndeplinească toate condițiile 
următoare:

Pentru dialogul competitiv, autoritățile 
contractante regionale și locale pot utiliza 
un anunț de intenție ca invitație la o 
procedură concurențială de ofertare, în 
conformitate cu articolul 24 alineatul (2), 
cu condiția ca anunțul să îndeplinească 
toate condițiile următoare:

Or. en

Justificare

Pentru coerență cu eliminarea articolelor 26 și 27.
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Amendamentul 154
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să menționeze că atribuirea contractului 
se va face prin procedură restrânsă sau 
prin procedură competitivă cu negociere,
fără publicarea ulterioară a unei invitații la 
procedura concurențială de ofertare, și să îi 
invite pe operatorii economici interesați să 
își exprime interesul în scris;

(b) să menționeze că atribuirea contractului 
se va face prin dialog competitiv, fără 
publicarea ulterioară a unei invitații la 
procedura concurențială de ofertare, și să îi 
invite pe operatorii economici interesați să 
își exprime interesul în scris;

Or. en

Justificare

Pentru coerență cu eliminarea articolelor 26 și 27.

Amendamentul 155
Pilar del Castillo Vera

Propunere de directivă
Articolul 47 – paragraful 1

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.

Or. es

Amendamentul 156
Jens Rohde



AM\904833RO.doc 95/140 PE491.205v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul procedurilor restrânse, al 
procedurilor de dialog competitiv, al 
parteneriatelor pentru inovare și al 
procedurilor competitive cu negociere,
autoritățile contractante îi invită simultan și 
în scris pe candidații selectați să își 
prezinte ofertele sau, în cazul dialogului 
competitiv, să participe la dialog.

În cadrul procedurilor de dialog competitiv 
și al parteneriatelor pentru inovare, 
autoritățile contractante îi invită simultan și 
în scris pe candidații selectați să își 
prezinte ofertele sau, în cazul dialogului 
competitiv, să participe la dialog.

Or. en

Justificare

Pentru coerență cu eliminarea articolelor 26 și 27.

Amendamentul 157
Henri Weber

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.

Or. fr
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Amendamentul 158
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr

Amendamentul 159
Henri Weber

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.
_____________
1 JO L 101, 15.4.2011, p. 1.

Or. fr

Amendamentul 160
Jean-Pierre Audy

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) reglementările sunt de așa natură în 
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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;

Or. fr

Amendamentul 161
Henri Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 162
Henri Weber

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 cunoștință de 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 a dispozițiilor
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;
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Or. fr

Amendamentul 163
Alejo Vidal-Quadras

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 poate dovedi 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;

Or. en

Amendamentul 164
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

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;

Or. en

Amendamentul 165
Alejo Vidal-Quadras

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

Or. en

Amendamentul 166
Henri Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 167
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 168
Pilar del Castillo Vera

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.

Or. es

Amendamentul 169
Alejo Vidal-Quadras

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 

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 
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proporționale cu acesta, luând în 
considerare nevoia de a asigura o 
concurență reală.

strict proporționale cu acesta, luând în 
considerare nevoia de a asigura o 
concurență reală.

Or. en

Amendamentul 170
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 59 – alineatul 3

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.

Or. en

Amendamentul 171
Jens Rohde

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.
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Or. en

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 172
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 61 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Standarde de asigurare a calității și 
standarde de management de mediu

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

Or. fr

Amendamentul 173
Henri Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile contractante pot cere să 
fie prezentate certificate întocmite de 
organisme independente, prin care să se 
ateste că operatorul economic și 
eventualii subcontractanți respectă 
normele și standardele din domeniul 
sănătății, siguranței, social și al muncii 
prevăzute de legislația Uniunii, de 
legislația de la nivel național și de 
contractele colective de muncă aplicabile 
în locul în care trebuie executate lucrările 
sau serviciile ori furnizate bunurile.
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Or. fr

Amendamentul 174
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 175
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1

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 

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.
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financiare, autoritățile contractante pot 
impune ca operatorul economic și 
entitățile respective să fie răspunzătoare 
solidar pentru executarea contractului.

Or. de

Amendamentul 176
Alejo Vidal-Quadras

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

Or. en

Amendamentul 177
Werner Langen

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 

eliminat
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economici prevăzut la articolul 6, de un 
participant din cadrul grupului.

Or. de

Amendamentul 178
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articol eliminat

Or. en

Justificare

Obstacol disproporționat și inutil; mai întâi un operator economic trebuie să fie înregistrat 
legal într-un stat membru conform cerințelor aplicabile sectorului/profesiei în cauză. În plus, 
odată cu introducerea pașaportului european pentru achiziții publice, nu ar trebui să fie 
necesară implementarea unor liste suplimentare întocmite în diferitele state membre; acest 
lucru riscă să diminueze concurența și să creeze noi obstacole pe piața internă.

Amendamentul 179
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În procedurile restrânse, procedurile 
competitive cu negociere, procedurile de 
dialog competitiv și parteneriatele pentru 
inovare, autoritățile contractante pot limita 
numărul de candidați care îndeplinesc 
criteriile de selecție pe care îi vor invita să 
prezinte oferte sau să participe la dialog, cu 
condiția să fie disponibil un număr 
suficient de candidați calificați.

În procedurile de dialog competitiv și 
parteneriatele pentru inovare, autoritățile 
contractante pot limita numărul de 
candidați care îndeplinesc criteriile de 
selecție pe care îi vor invita să prezinte 
oferte sau să participe la dialog, cu condiția 
să fie disponibil un număr suficient de 
candidați calificați.

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura consecvența cu fuzionarea procedurii concurențiale cu procedura negociată 
și cu dialogul competitiv.

Amendamentul 180
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 64 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În procedura restrânsă, numărul minim de 
candidați este cinci. În procedura 
competitivă cu negociere, în dialogul 
competitiv și în parteneriatele pentru 
inovare, numărul minim de candidați este 
trei. În orice caz, numărul de candidați 
invitați trebuie să fie suficient pentru a 
asigura o concurență reală.

În dialogul competitiv, numărul minim de 
candidați este șase, iar în parteneriatele 
pentru inovare, numărul minim de 
candidați este trei. În orice caz, numărul de 
candidați invitați trebuie să fie suficient 
pentru a asigura o concurență reală.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura consecvența cu fuzionarea procedurii concurențiale cu procedura negociată 
și cu dialogul competitiv. Mai mult, numărul minim de candidați pentru dialogul competitiv
ar trebui să fie mai mare de 3, deoarece scopul procedurii este să ofere flexibilitate, nu să 
limiteze concurența. În cazul parteneriatelor pentru inovare, numărul de 3 candidați pare mai 
rezonabil, deoarece pentru contractele de mare valoare din domeniul cercetării și inovării, 
piața ar fi mai mică.

Amendamentul 181
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 182
Henri Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. eliminat

Or. fr

Amendamentul 183
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. (b) costul cel mai scăzut al ciclului de 
viață.

Or. en

Amendamentul 184
Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. (b) prețul cel mai scăzut;

Or. en
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Justificare

În locul termenului „cost”, ar trebui păstrat termenul „preț” de la articolul 53 din directiva 
actuală. Acest lucru va spori claritatea juridică a celor două opțiuni, fie „oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic”, fie „prețul cel mai scăzut”. Astfel, atunci când 
obiectul unui contract are un caracter mai complex, iar prețul total implică în mod implicit o 
gamă mai largă de costuri, se poate aplica primul criteriu. Criteriul din urmă ar trebui 
păstrat ca opțiune pentru autoritatea contractantă în cazul achiziției de bunuri și servicii 
standardizate.

Amendamentul 185
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 186
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile pot fi evaluate, la alegerea 
autorității contractante, numai pe baza 
prețului sau aplicând o abordare bazată 
pe eficacitatea costurilor, de exemplu o 
abordare pe baza costului ciclului de 

eliminat
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viață, în condițiile stabilite la articolul 67.

Or. en

Justificare

În locul termenului „cost”, ar trebui păstrat termenul „preț” de la articolul 53 din directiva 
actuală. Acest lucru va spori claritatea juridică a celor două opțiuni, fie „oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic”, fie „prețul cel mai scăzut”, iar costul ciclului de 
viață ar trebui să facă parte din evaluarea ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere 
economic.

Amendamentul 187
András Gyürk

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 188
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(2) Oferta cu cel mai bun raport calitate-
preț menționată la alineatul (1) litera (a) 
din perspectiva entității contractante 
trebuie identificată pe baza unor criterii 
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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:

legate de obiectul contractului de achiziție 
publică în cauză. Aceste criterii trebuie să 
includă, în plus față de costul ciclului de 
viață menționat la alineatul (1) litera (b), 
alte criterii legate de obiectul contractului 
de achiziție publică în cauză, cum ar fi:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 189
Jens Rohde

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 de obiectul contractului 
de achiziție publică în cauză. Aceste criterii 
trebuie să includă, în plus față de preț, alte 
criterii legate de obiectul contractului de 
achiziție publică în cauză, cum ar fi:

Or. en

Amendamentul 190
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – partea introductivă
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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:

Or. en

Amendamentul 191
Vicky Ford, András Gyürk

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, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator, inclusiv, printre altele, 
soluții inovatoare suplimentare față de 
cerințele minime prevăzute în anunțul de 
participare, în documentul descriptiv sau 
în invitația pentru confirmarea 
interesului;

Or. en

Amendamentul 192
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera a
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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 în materie de 
eficiență energetică, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
caracterul inovator;

Or. en

Amendamentul 193
Jens Rohde

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) costul ciclului de viață și calitatea, 
inclusiv caracteristicile tehnice, estetice și 
funcționale, accesibilitatea, proiectarea 
pentru toți utilizatorii, caracteristicile 
ecologice și caracterul inovator;

Or. en

Justificare

În locul termenului „cost”, ar trebui păstrat termenul „preț” de la articolul 53 din directiva 
actuală. Acest lucru va spori claritatea juridică a celor două opțiuni, fie „oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic”, fie „prețul cel mai scăzut”, iar costul ciclului de 
viață ar trebui să facă parte din evaluarea ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere 
economic.

Amendamentul 194
Henri Weber

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 195
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Această dispoziție contravine prerogativului personalului de conducere a întreprinderilor.

Amendamentul 196
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) efectele contractului asupra 



PE491.205v01-00 114/140 AM\904833RO.doc

RO

dezvoltării durabile în toate stadiile 
ciclului de viață; nu este necesar ca 
efectele respective să fie cuantificate dacă 
criteriile utilizate sunt conforme cu 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 197
Gaston Franco

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.

Or. fr

Amendamentul 198
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Statele membre pot impune ca 
atribuirea anumitor tipuri de contracte să se 
bazeze pe oferta cu cel mai bun raport 
calitate-preț, așa cum se prevede la 
alineatul (1) litera (a) și la alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 199
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Criteriile de atribuire nu trebuie să 
confere autorității contractante o libertate 
de alegere nelimitată. Criteriile de 
atribuire utilizate pentru a identifica 
oferta cu cel mai bun raport calitate-preț 
trebuie să fie:

(a) legate de obiectul contractului;
(b) să asigure posibilitatea unei 
concurențe efective; și
(c) să fie însoțite de cerințe care să 
permită verificarea efectivă a 
informațiilor furnizate de ofertanți.
Autoritățile contractante trebuie să verifice 
efectiv, pe baza informațiilor și a dovezilor 
furnizate de ofertanți, dacă ofertele 
îndeplinesc criteriile de atribuire.

Or. en

Amendamentul 200
Gaston Franco

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 

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

de energie, costurile de întreținere și 
disponibilitatea resursei) și de sfârșitul 
ciclului de viață (cum sunt costurile de 
colectare și reciclare) și

Or. fr

Amendamentul 201
Eija-Riitta Korhola

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 și costurile de întreținere) și de 
sfârșitul ciclului de viață (cum sunt 
costurile de colectare și reciclare)

Or. en

Amendamentul 202
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 203
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract.
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria.
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria. This kind of 
proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.

Amendamentul 204
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile contractante solicită (1) În cazurile în care ofertele pentru un 
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operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:

anumit contract par neobișnuit de scăzute
având în vedere serviciile sau lucrările 
care trebuie executate ori bunurile care 
trebuie furnizate, autoritățile contractante, 
înainte de a respinge vreo ofertă, trebuie 
să solicite operatorilor economici în cauză 
să prezinte în scris o explicație a 
componentelor individuale ale ofertelor 
lor.

Or. de

Amendamentul 205
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 206
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 207
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.

eliminat

Or. de

Amendamentul 208
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.

eliminat

Or. en

Amendamentul 209
Henri Weber

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.

Or. fr
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Amendamentul 210
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Amendamentul 211
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 212
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante trebuie să 
respingă oferta atunci când constată că 
aceasta este anormal de scăzută deoarece 

eliminat
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nu respectă obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Or. de

Amendamentul 213
Jens Rohde

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 
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.

(5) În cazul în care o autoritate contractantă 
stabilește că o ofertă este anormal de 
scăzută pentru că ofertantul a obținut un 
ajutor de stat, oferta este respinsă dacă 
ofertantul 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.

Or. en

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 214
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 215
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini. Aceste 
condiții se pot referi în special la aspecte 
sociale și de mediu. Ele pot include, de 
asemenea, cerința ca operatorii economici 
să prevadă compensații pentru a acoperi 
riscurile creșterii prețurilor apărute ca 
urmare a fluctuației acestora (hedging) și 
care ar putea afecta substanțial executarea 
contractului.

Autoritățile contractante pot stabili condiții 
speciale privind executarea unui contract, 
cu condiția ca acestea să fie indicate în 
invitația la procedura concurențială de 
ofertare sau în caietul de sarcini și să aibă 
relevanță directă pentru lucrările, 
bunurile sau serviciile vizate de contract. 
Aceste condiții se pot referi în special la 
aspecte sociale și de mediu. Ele pot 
include, de asemenea, cerința ca operatorii 
economici să prevadă compensații pentru a 
acoperi riscurile creșterii prețurilor apărute 
ca urmare a fluctuației acestora (hedging) 
și care ar putea afecta substanțial 
executarea contractului.

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că condițiile speciale sunt permise doar dacă sunt direct relevante pentru 
lucrările, bunurile sau serviciile vizate de contract.
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Amendamentul 216
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 71 eliminat
Subcontractarea
(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.
(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.
(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

Or. en

Justificare

Responsabilitatea îi revine ofertantului care obține contractul și acesta are prerogativul de a 
organiza modalitatea de execuție a contractului.

Amendamentul 217
Hermann Winkler
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Propunere de directivă
Articolul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 71 eliminat
Subcontractarea
(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.
(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.
(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

Or. de

Amendamentul 218
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 71 eliminat
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Subcontractarea
(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.
(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.
(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

Or. en

Justificare

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract. The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.

Amendamentul 219
Henri Weber

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

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

(1) În documentele achiziției, 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.

Or. fr

Amendamentul 220
Henri Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 221
Werner Langen

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 

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

(a) contractantul principal a furnizat 
autorității contractante, integral sau 
parțial, serviciile, lucrările sau bunurile;
(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). 

Or. de

Amendamentul 222
Alejo Vidal-Quadras

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

Or. en

Amendamentul 223
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 1 – litera c
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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

Or. en

Amendamentul 224
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 74 eliminat
Atribuirea contractelor care au ca obiect 
servicii sociale și alte servicii specifice
Contractele care au ca obiect servicii 
sociale și alte servicii specifice enumerate 
în anexa XVI se atribuie conform 
dispozițiilor prezentului capitol dacă 
valoarea contractelor respective este egală 
cu sau mai mare decât pragul precizat la 
articolul 4 litera (d).

Or. de

Justificare

Ar trebui menținută împărțirea actuală a serviciilor în categoriile A și B, cu toate aspectele 
implicate.
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Amendamentul 225
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 75 eliminat
Publicarea anunțurilor
(1) Autoritățile contractante care 
intenționează să atribuie un contract de 
achiziție publică pentru serviciile 
menționate la articolul 74 își fac 
cunoscută intenția prin intermediul unui 
anunț de participare.
(2) Autoritățile contractante care au 
atribuit un contract de achiziție publică 
pentru serviciile menționate la articolul 
74 publică rezultatele procedurii de 
achiziție prin intermediul unui anunț de 
atribuire a contractului.
(3)
Anunțurile menționate la alineatele (1) și 
(2) conțin informațiile prevăzute în 
anexa VI părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.
Comisia stabilește formularele standard. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 91.
(4) Anunțurile menționate la alineatele 
(1) și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 49.

Or. de

Justificare

Ar trebui menținută situația juridică actuală conform căreia serviciile sunt împărțite în 
categoriile A și B. Prin urmare, articolul 75 ar trebui eliminat.
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Amendamentul 226
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 76 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 76a
Achiziții publice ecologice

(1) Pentru a promova echipamentele de 
birou cu un nivel maxim de eficiență 
energetică, la achiziționarea acestora, 
Comisia și celelalte instituții ale Uniunii, 
precum și alte autorități publice de la 
nivel național, fără a aduce atingere 
legislației Uniunii, legislației naționale și 
criteriilor economice, ar trebui să utilizeze 
cerințe de eficiență energetică cel puțin la 
fel de stricte ca specificațiile comune 
Energy Star definite în Regulamentul 
(CE) nr. 106/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 15 
ianuarie 2008.
(2) Autoritățile 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 specifice de punere în 
aplicare 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 autoritățile 
contractante aleg produse cu un nivel de 
performanță mai scăzut decât cel prevăzut 
la literele (a) și (b) de la prezentul articol, 
decizia respectivă se justifică separat 
ținând cont de costul total al ciclului de 
viață al contractului.
(4) În cazul în care organismele publice 
achiziționează produse, sisteme, servicii și 



AM\904833RO.doc 131/140 PE491.205v01-00

RO

clădiri, statele membre se asigură că 
acestea achiziționează produse, sisteme, 
servicii și clădiri cu o performanță 
ridicată în materie de eficiență energetică, 
pe baza unei analize a întregului ciclu de 
viață, în conformitate cu articolul 67. 
Fără a aduce atingere articolului 5 din 
Directiva privind eficiența energetică, 
atunci când se achiziționează sau se 
închiriază o colecție sau un grup de 
produse, de sisteme, de servicii sau de 
clădiri, eficiența energetică agregată ar 
trebui să aibă prioritate față de eficiența 
energetică a unei achiziții individuale, 
ținând cont de adecvarea tehnică și de 
utilizarea preconizată.

Or. en

Justificare

Este evident că achizițiile publice aflate sub incidența prezentei directive ar trebui să fie 
conforme cu obiectivele UE în materie de combatere a schimbărilor climatice și de eficiență 
energetică și cu legislația UE privind etichetarea energetică și programul Energy Star. În 
ceea ce privește eficiența energetică, sugerăm includerea unui temei juridic separat în 
prezenta directivă, deoarece acest lucru va fi o metodă mai simplă și mai puternică decât o 
trimitere la un mandat PE conferit ITRE/o directivă în curs de negociere.

Amendamentul 227
Kent Johansson

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.
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Or. en

Amendamentul 228
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 83

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu Directiva 89/665/CEE a 
Consiliului, statele membre garantează 
aplicarea corectă a prezentei directive prin 
mecanisme eficace, accesibile și 
transparente care completează sistemul 
existent de contestare a deciziilor luate de 
autoritățile contractante.

În conformitate cu Directiva 89/665/CEE a 
Consiliului, statele membre garantează 
aplicarea corectă a prezentei directive în 
concordanță cu sistemul existent de 
contestare a deciziilor luate de autoritățile 
contractante.

Or. de

Amendamentul 229
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articol eliminat

Or. de

Amendamentul 230
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articol eliminat
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Or. de

Amendamentul 231
Kent Johansson

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fiecare stat membru desemnează 
organisme independente responsabile 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 232
Werner Langen

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.

Or. de

Amendamentul 233
Hermann Winkler
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Propunere de directivă
Articolul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articol eliminat

Or. de

Amendamentul 234
Kent Johansson

Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante documentează 
desfășurarea tuturor procedurilor de 
achiziție, indiferent dacă acestea se 
desfășoară prin mijloace electronice sau în 
alt mod. În acest scop, ele documentează 
toate etapele procedurii de achiziție, 
inclusiv toate comunicările cu operatorii 
economici și deliberările interne, pregătirea 
procedurilor de ofertare, de dialog sau de 
negociere, după caz, precum și etapele de 
selecție și de atribuire a contractului.

Autoritățile contractante documentează 
desfășurarea tuturor procedurilor de 
achiziție, indiferent dacă acestea se 
desfășoară prin mijloace electronice sau în 
alt mod. În acest scop, ele documentează 
toate etapele procedurii de achiziție, 
inclusiv toate comunicările cu operatorii 
economici și deliberările interne, pregătirea 
procedurilor de ofertare, de dialog sau de 
negociere, după caz, precum și etapele de 
selecție și de atribuire a contractului.
Raportul este făcut public.

Or. en

Amendamentul 235
Kent Johansson

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 

(2) În vederea îmbunătățirii accesului la 
achizițiile publice pentru operatorii 
economici, în special pentru IMM-uri și 
societatea civilă, și pentru a facilita 
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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.

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 
ofertele comune prezentate de diferite 
părți.

Or. en

Amendamentul 236
Kent Johansson

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.

Or. en

Amendamentul 237
Werner Langen

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.
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Or. de

Amendamentul 238
Werner Langen

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 
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;

(b) în cazul contractelor de achiziții publice 
de bunuri sau de servicii, o specificație 
menționată într-un document pentru a 
defini caracteristicile pe care trebuie să le 
aibă un produs sau serviciu, precum 
nivelurile de calitate, nivelurile de 
performanță ecologică, proiectarea pentru 
toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul 
pentru persoanele cu dizabilități) și 
evaluarea conformității, performanțele, 
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

Amendamentul 239
Jens Rohde

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, 
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denumirea, adresa și banca;

Or. en

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 240
Jens Rohde

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 
întreprinderii;

Or. en

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 241
Jens Rohde

Propunere de directivă
Anexa XIII – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

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 242
Jens Rohde

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;

Or. en

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 243
Jens Rohde
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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;

Or. en

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 244
Jens Rohde

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.

Or. en

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.
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Amendamentul 245
Jens Rohde

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)

Or. en

Amendamentul 246
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie

Amendamentul

de la 74110000-3 la 74114000-1 Servicii juridice

Alte servicii

Or. en


