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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

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

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

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

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

AMENDAMENTE

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

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
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of the application of this procedure - need to be elaborated.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Mijloacele electronice de informare și 
comunicare pot simplifica foarte mult 
publicarea contractelor și pot spori 
eficiența și transparența procedurilor de 
achiziție. Acestea trebuie să devină 
mijloacele standard de comunicare și
schimb de informații în cadrul procedurilor 
de achiziții publice. Utilizarea mijloacelor 
electronice duce totodată și la economii de 
timp. Prin urmare, trebuie prevăzute 
reduceri ale perioadelor minime atunci 
când se utilizează mijloacele electronice, 
cu condiția ca acestea să fie însă 
compatibile cu modalitățile de transmitere 
specifice prevăzute la nivelul Uniunii. În 
plus, utilizarea unor mijloace electronice 
de informare și comunicare care includ 
funcții adecvate le poate permite 
autorităților contractante să prevină, să 
depisteze și să corecteze erorile care apar 
în cursul procedurilor de achiziție.

(19) Mijloacele electronice de informare și 
comunicare pot simplifica foarte mult 
publicarea contractelor și pot spori 
eficiența și transparența procedurilor de 
achiziție. Acestea trebuie să devină 
mijloacele standard de comunicare și 
schimb de informații în cadrul procedurilor 
de achiziții publice. Utilizarea mijloacelor 
electronice duce totodată și la economii de 
timp. Prin urmare, trebuie prevăzute 
reduceri ale perioadelor minime atunci 
când se utilizează mijloacele electronice, 
cu condiția ca acestea să fie însă 
compatibile cu modalitățile de transmitere 
specifice prevăzute la nivelul Uniunii. În 
plus, utilizarea unor mijloace electronice 
de informare și comunicare care includ 
funcții adecvate le poate permite 
autorităților contractante să prevină, să 
depisteze și să corecteze erorile care apar 
în cursul procedurilor de achiziție, precum 
și al etapei de executare.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Eficiența energetică este unul dintre 
principalele aspecte ale inițiativei 
emblematice Europa 2020 pentru o 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
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utilizării resurselor. Pentru a asigura un 
înalt nivel de eficiență energetică în 
cadrul achizițiilor publice, statele membre 
garantează achiziționarea unor produse, 
sisteme, servicii, clădiri și echipament în 
special în domeniul TI de înaltă 
performanță în ceea ce privește eficiența 
energetică, luând în considerare 
eficacitatea costurilor bazată pe analiza 
întregului ciclu de viață.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Mai mult de jumătate din achizițiile publice din cadrul UE nu intră în domeniul de aplicare al 
directivei, statelor membre revenindu-le un rol important în sprijinirea participării IMM-
urilor. Contractele de achiziții publice la nivel național reprezintă o oportunitate mai bună, 
deoarece dimensiunea acelor contracte este mai potrivită pentru IMM-uri.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mijloacele de comunicare alese trebuie să 
aibă disponibilitate generală și să nu 
restricționeze accesul operatorilor 
economici la procedura de achiziție.

Mijloacele de comunicare alese trebuie să 
aibă disponibilitate generală și să nu 
restricționeze accesul operatorilor 
economici la procedura de achiziție.

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

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



PA\896600RO.doc 9/23 PE486.034v01-00

RO

termenului fixat pentru depunerea acestora.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în termen de 
cel mult 2 ani de la data prevăzută la 
articolul 92 alineatul (1), toate procedurile 
de achiziție care intră sub incidența 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

Statele membre se asigură că, în termen de 
cel mult 2 ani de la data prevăzută la 
articolul 92 alineatul (1), toate procedurile 
de achiziție care intră sub incidența 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice de comunicare, în 
special prin depunerea electronică, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
articol.

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

Această obligație nu se aplică în cazul în 
care utilizarea mijloacelor electronice ar 
necesita instrumente specializate sau 
formate de fișiere care nu sunt în general 
disponibile în toate statele membre, în 
sensul alineatului (3). Autoritățile 
contractante care utilizează alte mijloace de 
comunicare pentru depunerea ofertelor 
trebuie să demonstreze, în documentele 
achiziției, că, din cauza naturii specifice a 
informațiilor care trebuie schimbate cu 
operatorii economici, utilizarea mijloacelor 
electronice ar presupune instrumente 
specializate sau formate de fișiere care nu 
sunt în general disponibile în toate statele 
membre.

Această obligație nu se aplică în cazul în 
care utilizarea mijloacelor electronice ar 
necesita instrumente specializate sau 
formate de fișiere care nu sunt în general 
disponibile în toate statele membre, în 
sensul alineatului (3). Autoritățile 
contractante care utilizează alte mijloace de 
comunicare pentru depunerea ofertelor 
trebuie să demonstreze, în documentele 
achiziției, că, din cauza naturii specifice a 
informațiilor care trebuie schimbate cu 
operatorii economici, utilizarea mijloacelor 
electronice ar presupune instrumente 
specializate sau formate de fișiere care nu 
sunt în general disponibile în toate statele 
membre.

Se consideră că autoritățile contractante au 
motive justificate de a nu impune utilizarea 
mijloacelor electronice de comunicare în 
cursul procesului de depunere a ofertelor în 

Se consideră că autoritățile contractante au 
motive justificate de a nu impune utilizarea 
mijloacelor electronice de comunicare în 
cursul procesului de depunere a ofertelor în 
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situațiile următoare: situațiile următoare:
(a) din cauza naturii specializate a 
achiziției, descrierea specificațiilor tehnice 
nu poate fi făcută utilizând formate de 
fișiere care funcționează de regulă cu 
aplicații uzuale;

(a) din cauza naturii specializate a 
achiziției, descrierea specificațiilor tehnice 
nu poate fi făcută utilizând formate de 
fișiere care funcționează de regulă cu 
aplicații uzuale;

(b) aplicațiile care suportă formatele de 
fișiere adecvate pentru descrierea 
specificațiilor tehnice fac obiectul unui 
regim de licențe limitate de drepturi de 
proprietate intelectuală, iar autoritatea 
contractantă nu le poate pune la dispoziție 
pentru descărcare sau pentru utilizare la 
distanță;

(b) aplicațiile care suportă formatele de 
fișiere adecvate pentru descrierea 
specificațiilor tehnice fac obiectul unui 
regim de licențe limitate de drepturi de 
proprietate intelectuală, iar autoritatea 
contractantă nu le poate pune la dispoziție 
pentru descărcare sau pentru utilizare la 
distanță;

(c) aplicațiile care suportă formatele de 
fișiere adecvate pentru descrierea 
specificațiilor tehnice utilizează formate de 
fișiere care nu pot fi manipulate de nicio 
altă aplicație deschisă sau care poate fi 
descărcată.

(c) aplicațiile care suportă formatele de 
fișiere adecvate pentru descrierea 
specificațiilor tehnice utilizează formate de 
fișiere care nu pot fi manipulate de nicio 
altă aplicație deschisă sau care poate fi 
descărcată.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La atribuirea contractelor de achiziții 
publice, autoritățile contractante aplică 
proceduri naționale adaptate pentru a fi în 
conformitate cu prezenta directivă, cu 
condiția ca, fără a aduce atingere 
articolului 30, să fi fost publicată o 
invitație la o procedură concurențială de 
ofertare în conformitate cu prezenta 
directivă.

La atribuirea contractelor de achiziții 
publice, autoritățile contractante aplică 
proceduri naționale adaptate pentru a fi în 
conformitate cu prezenta directivă, cu 
condiția ca, fără a aduce atingere 
articolului 30, să fi fost publicată o 
invitație la o procedură concurențială de 
ofertare în conformitate cu prezenta 
directivă.

Statele membre prevăd posibilitatea ca 
autoritățile contractante să aplice proceduri 
deschise sau restrânse prevăzute în 
prezenta directivă.

Statele membre prevăd posibilitatea ca 
autoritățile contractante să aplice proceduri 
deschise sau restrânse prevăzute în 
prezenta directivă.

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

contractante pot aplica parteneriate pentru 
inovare, după cum se prevede în prezenta 
directivă.

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

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

Or. en

Justificare

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Amendamentul 12

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.

(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 - care sunt esențiale pentru 
executarea la timp și în conformitate cu 
criteriile de calitate stipulate în contract -
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.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 70a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 70b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 70c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 70d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Posibilitatea de a introduce viitoare sancțiuni împotriva contractanților care nu respectă sau 
încalcă grav contractele poate îmbunătăți în mod semnificativ cultura achizițiilor publice și 
poate asigura cea mai eficientă utilizare a finanțelor publice.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
TITLUL III – Capitolul Ia (nou) – Articolul 76a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul Ia
Achiziții publice ecologice

Articolul 76a
Atunci când organismele publice 
achiziționează produse, sisteme, servicii și 
clădiri, statele membre garantează că 
acestea achiziționează produse, sisteme, 
servicii, clădiri și echipament în special în 
domeniul TI de înaltă performanță în 
ceea ce privește eficiența energetică, așa 
cum este prevăzut în anexa III din 
Directiva privind eficiența energetică, 
luând în considerare eficacitatea 
costurilor bazată pe analiza întregului 
ciclu de viață, așa cum este menționat la 
articolul 67. În ceea ce privește produsele 
care nu fac obiectul anexei III din 
Directiva privind eficiența energetică, 
organismele publice depun eforturi în 
sensul luării în calcul a eficienței 
energetice a achizițiilor.
Statele membre stabilesc normele de 
aplicare a dispozițiilor alineatului (1) și a 
anexei III din Directiva privind eficiența 
energetică organismelor publice care 
recurg la leasingul sau închirierea 
produselor, sistemelor și serviciilor, cu 
excepția contractelor nepermanente pe 
termen scurt.
Statele membre garantează că, atunci 
când ofertează contracte de achiziții de 
servicii, organismele publice evaluează 
posibilitatea încheierii unor contracte pe 
termen lung de înaltă performanță în ceea 
ce privește eficiența energetică, așa cum 
este menționat la articolul 14 litera (b) din 
Directiva privind eficiența energetică.
Fără a aduce atingere articolului 5 din 
Directiva privind eficiența energetică, 
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atunci când achiziționează sau închiriază 
o colecție sau un grup de produse, 
sisteme, servicii sau 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

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

Amendamentul 18

Propunere de directivă
TITLUL III – Capitolul Ia (nou) – Articolul 76b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează un 
organism unic independent responsabil de

Fiecare stat membru garantează
supravegherea și coordonarea activităților 
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supravegherea și coordonarea activităților 
de implementare (denumit în continuare 
„organismul de supraveghere”). Statele 
membre informează Comisia în legătură 
cu desemnarea acestor organisme. Toate 
autoritățile contractante fac obiectul acestei 
supravegheri.

de implementare. Toate autoritățile 
contractante fac obiectul acestei 
supravegheri.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de supraveghere are 
următoarele sarcini:

Autoritățile competente au următoarele 
sarcini:

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

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

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

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

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

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

jurisprudenței relevante a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Statele membre împuternicesc organismul 
de supraveghere să sesizeze instanța care, 

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

conform legislației naționale, deține 
competența analizării deciziilor entităților 
contractante, în cazul în care a detectat o 
încălcare în cursul activității sale de 
monitorizare și de consiliere juridică.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de anchetă și de asigurare a 
aplicării normelor desfășurate de 
organismul de supraveghere pentru a 
asigura conformitatea deciziilor 
autorităților contractante cu prezenta 

Activitățile de anchetă și de asigurare a 
aplicării normelor desfășurate de 
autoritățile competente pentru a asigura 
conformitatea deciziilor autorităților 
contractante cu prezenta directivă și cu 



PA\896600RO.doc 21/23 PE486.034v01-00

RO

directivă și cu principiile din tratat nu 
înlocuiesc și nu aduc atingere rolului 
instituțional al Comisiei în calitate de 
gardian al tratatului. În cazul în care 
Comisia decide să transmită un caz 
individual spre analiză conform alineatului 
(4), aceasta își rezervă, de asemenea, 
dreptul de a interveni în limitele 
competențelor care îi sunt conferite prin 
tratat.

principiile din tratat nu înlocuiesc și nu 
aduc atingere rolului instituțional al 
Comisiei în calitate de gardian al tratatului. 
În cazul în care Comisia decide să 
transmită un caz individual spre analiză 
conform alineatului (4), aceasta își rezervă, 
de asemenea, dreptul de a interveni în 
limitele competențelor care îi sunt conferite 
prin tratat.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor de 
achiziții publice de bunuri sau de servicii;

(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor de 
achiziții publice de bunuri sau de servicii;

(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de lucrări.

(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor 
de achiziții publice de lucrări.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Accesul la părțile care pot fi dezvăluite se 
acordă într-un termen rezonabil și cel 
târziu în 45 de zile de la data cererii.

Accesul la părțile care pot fi dezvăluite se 
acordă într-un termen rezonabil și cel 
târziu în 45 de zile de la data cererii.

Nu este obligatoriu ca solicitanții care 
depun o cerere de acces la un contract să 
demonstreze vreun interes direct sau 
indirect în legătură cu acel contract. 
Destinatarul informațiilor trebuie să le 
poată face publice.

Nu este obligatoriu ca solicitanții care 
depun o cerere de acces la un contract să 
demonstreze vreun interes direct sau 
indirect în legătură cu acel contract. 
Destinatarul informațiilor trebuie să le 
poată face publice.

Or. en

Justificare

Întrucât monitorizarea și reglementarea achizițiilor publice are deja loc în statele membre, 
autoritățile care sunt deja responsabile cu aceste funcții ar trebui să furnizeze informații, să 
pregătească raportul anual și să raporteze Comisiei. În momente de criză economică, este 
importantă raționalizarea sarcinilor administrative și utilizarea eficientă a regimurilor 
existente și a finanțelor publice.
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Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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


