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Amendamentul 57
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și 
articolul 114,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 14, articolul 45 alineatul (2), 
articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și 
articolul 114, precum și Protocolul nr. 26,

Or. en

Justificare

Directiva necesită o dimensiune socială clară și, prin urmare, o bază legală mai largă.

Amendamentul 58
Heide Rühle

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 tratatelor 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, precum și principiul 
repartizării competențelor, astfel cum este 
prevăzut în articolul 14 alineatul (1) din 
TFUE și în Protocolul nr. 26. 
Reglementarea achizițiilor publice la nivel 
european ar trebui să respecte puterea 
largă de apreciere a autorităților publice 
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publice să fie deschise concurenței. în îndeplinirea propriilor sarcini de 
serviciu public. Cu toate acestea, pentru 
contractele de achiziții publice care 
depășesc o anumită valoare, ar trebui
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.

Or. en

Justificare

Adaptarea la noile dispoziții ale Tratatului de la Lisabona

Amendamentul 59
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Achizițiile publice joacă un rol cheie în 
Strategia Europa 202012, 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 

(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 prin Directiva 
2004/18/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice de lucrări, 
de bunuri și de servicii trebuie revizuite și 
modernizate pentru a permite achizitorilor 
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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.

publici să utilizeze mai eficient achizițiile 
publice în sprijinul dezvoltării durabile 
prin respectarea drepturilor sociale și ale 
forței de muncă și a altor obiective 
societale comune, pentru a crește astfel
eficiența cheltuielilor publice, garantând 
cele mai bune rezultate din perspectiva 
rentabilității 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 utilizată pentru realizarea 
obiectivelor de sustenabilitate, care ar 
trebui incluse în politica privind achizițiile 
publice, iar anumite noțiuni și concepte de 
bază trebuie clarificate pentru 
îmbunătățirea certitudinii juridice și 
încorporarea unor aspecte ale 
jurisprudenței constante a Curții de Justiție 
a Uniunii Europene în acest domeniu.

Or. en

Justificare

Regiunile Europei formulează propriile strategii individuale pentru a crea creștere și 
dezvoltare, pentru a construi societăți favorabile incluziunii și pentru a crește atractivitatea 
acestora în calitate de locuri în care oamenii trăiesc și muncesc. Prin urmare, normele 
privind achizițiile publice trebuie să permită autorităților locale și regionale să utilizeze 
achizițiile ca instrument de implementare a politicii sociale, să faciliteze creșterea și 
dezvoltarea durabile și să întrețină și să protejeze mediul.

Amendamentul 60
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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.

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 simplifica accesul
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.

Or. ro

Amendamentul 61
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezenta directivă asigură aplicarea 
Directivei 2001/23/CE a Consiliului 
privind apropierea legislației statelor 
membre referitoare la menținerea 
drepturilor lucrătorilor în cazul 
transferului de întreprinderi, unități sau 
părți de întreprinderi sau unități pentru a 
asigura respectarea normelor în materie 
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de concurență egală și protejarea 
lucrătorilor în contextul transferului unei 
întreprinderi. În special, dreptul de a 
solicita angajaților să fie preluați de către 
entitatea juridică care preia 
întreprinderea.

Or. en

Amendamentul 62
Iosif Matula

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Chiar dacă nu conduc în mod necesar la 
acte de corupție, conflictele de interese 
reale, potențiale sau percepute au un 
potențial ridicat de a influența în mod 
nepermis deciziile de achiziții publice, ceea 
ce duce la denaturarea concurenței și
afectează tratamentul egal al ofertanților. 
Prin urmare, trebuie înființate mecanisme 
eficiente pentru a preveni, identifica și
remedia conflictele de interese.

(6) Chiar dacă nu conduc în mod necesar la 
acte de corupție, conflictele de interese 
reale, potențiale sau percepute au un 
potențial ridicat de a influența în mod 
nepermis deciziile de achiziții publice, ceea 
ce duce la denaturarea concurenței,
afectează tratamentul egal al ofertanților și 
întârzie implementarea procedurilor de 
achiziții publice. Prin urmare, trebuie 
înființate mecanisme eficiente pentru a 
preveni, identifica, remedia conflictele de 
interese și de a elimina obstacolele în 
calea implementării.

Or. ro

Amendamentul 63
Petru Constantin Luhan

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 

(7) Comportamentele ilicite ale 
participanților la o procedură de achiziție, 
cum sunt încercările de a influența în mod 
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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.

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,
atât de la procedura de achiziție publică 
respectivă cât și de la următoarele 
proceduri de achiziție publică desfășurate 
pe teritoriul Uniunii Europene.

Or. ro

Amendamentul 64
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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decât riscul care poate fi asumat în mod 
rezonabil de către o singură autoritate 
contractantă. Prin urmare, trebuie 
prevăzute noi norme privind achizițiile 
comune transfrontaliere care să precizeze 
legea aplicabilă, pentru a facilita 
cooperarea între autoritățile contractante în 
cadrul pieței unice. În plus, autoritățile 
contractate din state membre diferite pot 
înființa organisme juridice comune în 
temeiul legislației naționale sau al 
legislației Uniunii. Trebuie să se 
stabilească reguli specifice pentru această 
formă de achiziții comune.

decât riscul care poate fi asumat în mod 
rezonabil de către o singură autoritate 
contractantă. Prin urmare, trebuie 
prevăzute noi norme privind achizițiile 
comune transfrontaliere care să precizeze 
legea aplicabilă, pentru a facilita 
cooperarea între autoritățile contractante în 
cadrul pieței unice. În plus, autoritățile 
contractate din state membre diferite pot 
înființa organisme juridice comune în 
temeiul legislației naționale sau al 
legislației Uniunii. Trebuie să se 
stabilească reguli specifice pentru această 
formă de achiziții comune. De asemenea, 
în cadrul achizițiilor publice 
transfrontaliere clarificarea aspectelor 
referitoare la dreptul proprietății 
intelectuale este absolut necesară

Or. ro

Amendamentul 65
Iosif Matula

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, să 
implementeze măsuri de atragere a 
participării IMM-urilor 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 
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loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

Or. ro

Amendamentul 66
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Cerințele prea stricte privind 
capacitatea economică și financiară 
constituie adesea un obstacol nejustificat 
în calea participării IMM-urilor la 
procedurile de achiziții publice. Prin 
urmare, este necesar ca autoritățile 
contractante să nu le poată impune 
operatorilor economici să aibă o cifră de 
afaceri minimă care să depășească de trei
ori valoarea estimată a contractului. Cu 
toate acestea, în cazuri bine justificate, 
pot fi aplicate cerințe mai stricte. Aceste 
circumstanțe se pot referi la riscurile 
ridicate aferente executării contractului 
sau la faptul că executarea corectă și la 
timp a acestuia este esențială, de exemplu 
pentru că este necesară pentru executarea 
altor contracte.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 67
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Numeroși operatori economici, și cu 
precădere IMM-urile, constată că un 
obstacol major în calea participării lor la 

(32) Numeroși operatori economici, și cu 
precădere IMM-urile, constată că un 
obstacol major în calea participării lor la 
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achizițiile publice îl reprezintă sarcinile 
administrative care decurg din necesitatea 
de a produce un număr semnificativ de 
certificate sau alte documente legate de 
criteriile de excludere și de selecție. 
Limitarea acestor cerințe, de exemplu prin 
acceptarea declarațiilor pe propria 
răspundere, poate duce la o simplificare 
considerabilă în beneficiul atât al 
autorităților contractante, cât și al 
operatorilor economici. Ofertantul căruia s-
a decis să-i fie atribuit contractul trebuie 
însă să fie obligat să furnizeze dovezile 
pertinente, iar autoritățile contractante nu 
trebuie să încheie contracte cu ofertanții 
care nu sunt în măsură să facă acest lucru.
O simplificare suplimentară poate fi 
obținută prin intermediul documentelor 
standardizate, cum ar fi pașaportul 
european pentru achiziții publice, care 
trebuie să fie recunoscute de toate 
autoritățile contractante și promovate în 
rândul tuturor operatorilor economici, în 
special al IMM-urilor, ale căror sarcini 
administrative pot fi reduse semnificativ.

achizițiile publice îl reprezintă sarcinile 
administrative care decurg din necesitatea 
de a produce un număr semnificativ de 
certificate sau alte documente legate de 
criteriile de excludere și de selecție. 
Limitarea acestor cerințe, de exemplu prin 
acceptarea declarațiilor pe propria 
răspundere, poate duce la o simplificare 
considerabilă în beneficiul atât al 
autorităților contractante, cât și al 
operatorilor economici. Ofertantul căruia s-
a decis să-i fie atribuit contractul trebuie 
însă să fie obligat să furnizeze dovezile 
pertinente, iar autoritățile contractante nu 
trebuie să încheie contracte cu ofertanții 
care nu sunt în măsură să facă acest lucru.
Este necesară introducerea documentelor 
standardizate, cum ar fi pașaportul 
european pentru achiziții publice, care 
trebuie să fie recunoscute de toate 
autoritățile contractante și promovate în 
rândul tuturor operatorilor economici, în 
special al IMM-urilor, ale căror sarcini 
administrative pot fi reduse semnificativ.

Or. ro

Amendamentul 68
Heide Rühle

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 ar trebui 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 

(37) Atribuirea contractelor ar trebui
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparență, nediscriminare și egalitate de 
tratament. Aceste criterii ar trebui să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiții de concurență efectivă, în același 
timp asigurând faptul că autoritățile 
contractante pot solicita lucrări, bunuri și 
servicii de înaltă calitate care să fie cât mai 
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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.

adaptate la nevoile lor, de exemplu atunci 
când criteriile de atribuire alese includ 
factori legați de procesul de producție.

Or. en

Justificare

Procedura principală ar trebui să fie achiziționarea celui mai bun raport calitate-preț sau, cu 
alte cuvinte, a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Nu este necesar un 
al doilea criteriu cum ar fi cele mai mici costuri, întrucât criteriul prețului este inclus în 
oferta cea avantajoasă din punct de vedere economic.

Amendamentul 69
Jens Nilsson

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 

(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, inclusiv responsabilitatea 
față de mediu și cea socială. Determinarea 
acestor criterii depinde de obiectul 
contractului sau de obiectul producției, 
întrucât ele trebuie să permită evaluarea 
nivelului de performanță al fiecărei oferte 
în raport cu obiectele contractului și 
producției, așa cum este definit în cerințele 
tehnice, precum și măsurarea raportului 
calitate-preț pentru fiecare ofertă. În plus, 
criteriile de atribuire alese nu ar trebui să 



AM\909951RO.doc 13/76 PE494.576v01-00

RO

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.

confere autorității contractante o libertate 
nelimitată de alegere, trebuie să asigure 
posibilitatea unei concurențe efective și 
loiale și să fie însoțite de cerințe care să 
permită verificarea efectivă a informațiilor 
furnizate de către ofertanți.

Or. en

Justificare

Criteriile legate de ciclul de viață ar trebui îmbunătățite pentru a include valoarea adăugată 
a responsabilității sociale și a celei față de mediu alături de raportul economic calitate-preț.

Amendamentul 70
Jens Nilsson

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 

(41) În plus, în cadrul specificațiilor 
tehnice și al criteriilor de atribuire, 
autorităților contractante ar trebui 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, sau la producția
obiectului contractului de achiziție publică. 
Pentru a integra mai bine considerentele 
sociale în achizițiile publice, achizitorilor li 
se poate permite să includă, în criteriul de 
atribuire al celei mai avantajoase oferte din 
punct de vedere economic, social și 
ecologic, caracteristici legate de condițiile 
de lucru. Autoritățile contractante pot cere 
să fie prezentate certificate/etichete 
întocmite de organisme independente, 
prin care să se ateste conformitatea 
operatorului economic cu normele și 
standardele din domeniile sănătății, 
siguranței, muncii și din domeniul social, 
prevăzute de legislația Uniunii, de 
legislația statelor membre și de 
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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 servicii22 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.

contractele colective de muncă aplicabile 
în locul în care sunt executate lucrările, 
serviciile sau sunt furnizate bunurile.

Or. en

Justificare

Trimiterea la directiva privind detașarea nu este necesară. În cazul în care trebuie inclusă, 
atunci Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind munca temporară ar trebui, de asemenea, adăugată.

Amendamentul 71
Iosif Matula

Propunere de directivă
Considerentul 42
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Ofertele care par anormal de scăzute 
în raport cu lucrările, bunurile sau 
serviciile ar putea să se bazeze pe ipoteze 
sau practici necorespunzătoare din punct de 
vedere tehnic, economic sau juridic. Pentru 
a preveni posibilele inconveniente în 
timpul executării contractului, autoritățile 
contractante trebuie să aibă obligația de a 
cere o explicație pentru prețul perceput, în 
cazul în care prețul unei oferte este mult 
inferior prețurilor solicitate de alți 
ofertanți. Dacă ofertantul nu poate furniza 
o explicație suficientă, autoritatea 
contractantă trebuie să aibă dreptul de a 
refuza oferta. Respingerea trebuie să fie 
obligatorie în cazurile în care autoritatea 
contractantă a stabilit că nivelul anormal de 
scăzut al prețurilor rezultă din 
nerespectarea legislației obligatorii a 
Uniunii în domeniul social, al muncii și al 
mediului sau a dispozițiilor internaționale 
în materie de dreptul muncii.

(42) Ofertele care par anormal de scăzute 
în raport cu lucrările, bunurile sau 
serviciile ar putea să se bazeze pe ipoteze 
sau practici necorespunzătoare din punct de 
vedere tehnic, economic sau juridic. Pentru 
a preveni posibilele inconveniente în 
timpul executării contractului, autoritățile 
contractante trebuie să aibă obligația de a 
cere o explicație pentru prețul perceput, în 
cazul în care prețul unei oferte este mult 
inferior prețurilor solicitate de alți 
ofertanți. Dacă ofertantul nu poate furniza 
o explicație suficientă, autoritatea 
contractantă trebuie să aibă dreptul de a 
refuza oferta. Respingerea trebuie să fie 
obligatorie în cazurile în care autoritatea 
contractantă a stabilit că nivelul anormal de 
scăzut al prețurilor rezultă din 
nerespectarea legislației obligatorii a 
Uniunii în domeniul social, al muncii și al 
mediului sau a dispozițiilor internaționale 
în materie de dreptul muncii. În vederea 
combaterii practicilor necorespunzătoare, 
autoritățile competente trebuie să aibă 
posibilitatea de a respinge participarea 
ofertanților cu oferte anormale repetate.

Or. ro

Amendamentul 72
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Condițiile de executare a unui contract 
sunt compatibile cu prezenta directivă cu 
condiția să nu aibă, direct sau indirect, un 
caracter discriminatoriu, să fie legate de 
obiectul contractului și să fie precizate în 
anunțul de participare, în anunțul de 

(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 sau al producției și
să fie precizate în anunțul de participare, în 
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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.

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), în special 
Convenția nr. 94 a 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

Justificare

Acest amendament subliniază importanța Convenției nr. 94 a OIM din 1994 privind clauzele 
muncii (contracte publice), care reglementează în mod specific achizițiile publice. UE trebuie 
să adere la standardele OIM.

Amendamentul 73
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Evaluarea a arătat că statele membre 
nu monitorizează în mod consecvent și 
sistematic punerea în aplicare și 
funcționarea normelor privind achizițiile 
publice. Acest lucru are un impact negativ 
asupra implementării corecte a dispozițiilor 
care decurg din aceste directive, ceea ce 

(49) Evaluarea a arătat că statele membre 
nu promovează și nu monitorizează în mod 
consecvent și sistematic punerea în aplicare 
și funcționarea normelor privind achizițiile 
publice. Acest lucru are un impact negativ 
asupra implementării corecte a dispozițiilor 
care decurg din aceste directive, ceea ce 



AM\909951RO.doc 17/76 PE494.576v01-00

RO

reprezintă o sursă majoră de costuri și de 
incertitudine. Mai multe state membre au 
desemnat un organism central național care 
se ocupă de chestiuni legate de achiziții 
publice, dar sarcinile încredințate acestor 
organisme variază considerabil de la un 
stat membru la altul. Existența unor 
mecanisme de monitorizare și control mai 
clare, mai coerente și mai constrângătoare 
ar permite o cunoaștere mai aprofundată a 
funcționării normelor în materie de 
achiziții publice, ar îmbunătăți certitudinea 
juridică pentru întreprinderi și pentru 
autoritățile contractante și ar contribui la 
crearea unor condiții de concurență 
echitabile. Aceste mecanisme ar putea 
servi ca instrumente pentru depistarea și 
soluționarea timpurie a problemelor, cu 
precădere în cazul proiectelor cofinanțate 
de Uniune, și pentru identificarea 
deficiențelor structurale. În mod concret, 
este esențial ca aceste mecanisme să fie 
coordonate pentru a asigura aplicarea, 
controlul și monitorizarea coerentă a 
politicii de achiziții publice și evaluarea 
sistematică a rezultatelor sale în întreaga 
Uniune.

reprezintă o sursă majoră de costuri și de 
incertitudine. Mai multe state membre au 
desemnat un organism central național care 
se ocupă de chestiuni legate de achiziții 
publice, dar sarcinile încredințate acestor 
organisme variază considerabil de la un 
stat membru la altul. Existența unor 
mecanisme de informare, monitorizare și 
control mai clare, mai coerente și mai 
constrângătoare ar permite o cunoaștere 
mai aprofundată a funcționării normelor în 
materie de achiziții publice, ar îmbunătăți 
certitudinea juridică pentru întreprinderi și 
pentru autoritățile contractante și ar 
contribui la crearea unor condiții de 
concurență echitabile. Aceste mecanisme 
ar putea servi ca instrumente pentru 
prevenirea, depistarea și soluționarea 
timpurie a problemelor, cu precădere în 
cazul proiectelor cofinanțate de Uniune, și 
pentru identificarea deficiențelor 
structurale. În mod concret, este esențial ca 
aceste mecanisme să fie coordonate pentru 
a asigura aplicarea, controlul și 
monitorizarea coerentă a politicii de 
achiziții publice și evaluarea sistematică a 
rezultatelor sale în întreaga Uniune.

Or. ro

Amendamentul 74
Iosif Matula

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 

(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 
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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 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.

achizițiile publice și propune reglementări 
procedurale în cazul contestării licitațiilor 
contractelor de achiziții 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 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.

Or. ro

Amendamentul 75
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Este posibil ca nu toate autoritățile
contractante să dispună de expertiza 
internă necesară pentru a gestiona contracte 
complexe din punct de vedere tehnic sau 
economic. În aceste circumstanțe, un 
sprijin profesionist adecvat ar fi o 
completare eficientă a activităților de 
monitorizare și control. Pe de o parte, acest 
obiectiv poate fi atins prin intermediul 
instrumentelor de schimb de cunoștințe 
(centre de cunoștințe) care oferă asistență 
tehnică autorităților contractante; pe de altă 
parte, întreprinderile, în special IMM-urile, 
ar trebui să beneficieze de asistență 
administrativă, cu precădere atunci când 
participă la proceduri de achiziție la nivel 

(51) Deoarece unele autorități
contractante, în special cele la nivel 
regional, nu dispun de expertiza internă 
necesară pentru a gestiona contracte 
complexe din punct de vedere tehnic sau 
economic, un sprijin profesionist adecvat 
ar fi o completare eficientă a activităților 
de monitorizare și control. Pe de o parte, 
acest obiectiv poate fi atins prin 
intermediul instrumentelor de schimb de 
cunoștințe (centre de cunoștințe) care oferă 
asistență tehnică autorităților contractante; 
pe de altă parte, întreprinderile, în special 
IMM-urile, ar trebui să beneficieze de 
asistență administrativă, cu precădere 
atunci când participă la proceduri de 



AM\909951RO.doc 19/76 PE494.576v01-00

RO

transfrontalier. achiziție la nivel transfrontalier.

Or. ro

Amendamentul 76
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) In plus, Comisia și statele membre 
trebuie să organizeze periodic campanii 
de instruire și sensibilizare, precum și 
consultări dedicate autorităților regionale 
sau locale și IMM-urilor, implicând și alte 
părți interesate, pentru a asigura 
participarea informată la procedurile de 
achiziții publice și pentru a diminua astfel 
rata de eroare, precum și pentru a 
dezvolta expertiza necesară în rândul 
autorităților contractante din cadrul 
autorităților locale și regionale, în 
vederea punerii în aplicare a unor 
proceduri inovatoare de achiziții publice;

Or. ro

Amendamentul 77
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentei directive, achizițiile 
publice înseamnă cumpărarea sau alte 
forme de achiziționare de lucrări, de 
bunuri sau de servicii de către una sau mai 
multe autorități contractante de la operatori 
economici aleși de aceste autorități 
contractante, indiferent dacă lucrările,

În sensul prezentei directive, achizițiile 
publice înseamnă cumpărarea de lucrări, de 
bunuri sau de servicii prin intermediul 
contractelor de achiziții publice de către 
una sau mai multe autorități contractante 
de la operatori economici aleși de aceste 
autorități contractante.
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bunurile sau serviciile sunt destinate sau 
nu unor scopuri publice.

Or. en

Justificare

Directiva privind achizițiile publice se aplică numai „achizițiilor publice”, inclusiv 
activităților de leasing și de închiriere. Potrivit hotărârii Curții Europene (CEJ), lucrările, 
bunurile sau serviciile care nu sunt destinate unor scopuri publice și nu aduc în mod direct 
beneficii autorității contractante nu fac obiectul legislației aplicabile în materie de achiziții 
publice (C-451/08).

Amendamentul 78
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentei directive, achizițiile 
publice înseamnă cumpărarea sau alte 
forme de achiziționare de lucrări, de 
bunuri sau de servicii de către una sau mai 
multe autorități contractante de la operatori 
economici aleși de aceste autorități 
contractante, indiferent dacă lucrările, 
bunurile sau serviciile sunt destinate sau 
nu unor scopuri publice.

În sensul prezentei directive, achizițiile 
publice înseamnă cumpărarea de lucrări, de 
bunuri sau de servicii în cadrul 
contractelor de achiziții publice de către 
una sau mai multe autorități contractante 
de la operatori economici aleși de aceste 
autorități contractante.

Or. de

Amendamentul 79
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un ansamblu de lucrări, bunuri și/sau 
servicii, chiar dacă sunt cumpărate prin 
contracte diferite, constituie o achiziție 

eliminat
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unică în sensul prezentei directive, în 
cazul în care contractele sunt părți ale 
unui singur proiect.

Or. en

Justificare

Această noțiune este prea generală și prea vagă.

Amendamentul 80
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un ansamblu de lucrări, bunuri și/sau 
servicii, chiar dacă sunt cumpărate prin 
contracte diferite, constituie o achiziție 
unică în sensul prezentei directive, în 
cazul în care contractele sunt părți ale 
unui singur proiect.

eliminat

Or. de

Amendamentul 81
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 1.3 Contractele care vizează servicii 
sociale și alte servicii specifice enumerate 
în anexa XVI sunt reglementate exclusiv 
de articolele 74-76 din prezenta directivă.

Or. en
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Justificare

Forma directivei propuse este de așa natură încât serviciile sociale și alte servicii sunt 
reglementate numai de articolele 74-76. Din motive ce privesc claritatea, acest lucru trebuie 
enunțat cât mai aproape de începutul propunerii.

Amendamentul 82
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2 – punctul 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 1.4 Prezenta directivă nu aduce 
atingere dreptului autorităților publice de 
la orice nivel de a decide dacă, în ce mod 
și în ce măsură doresc să exercite ele 
însele funcții publice. Autoritățile publice 
pot exercita sarcini de interes public 
utilizând propriile resurse, fără a fi 
obligate să apeleze la operatori economici 
externi. Ele pot face acest lucru în 
cooperare cu alte autorități publice.

Or. en

Amendamentul 83
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou)

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. 



AM\909951RO.doc 23/76 PE494.576v01-00

RO

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. en

Justificare

Este important ca autoritățile contractante să fie în măsură să încurajeze asigurarea unor 
condiții bune de muncă și să pună capăt dumpingului social pentru a proteja sănătatea 
publică. Scopul acestei definiții este de a permite referirea ulterioară în directivă la procesul 
de producție sustenabil din punct de vedere social.

Amendamentul 84
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 130 000 EUR, pentru contractele de 
achiziții publice de bunuri și de servicii 
atribuite de autoritățile guvernamentale 
centrale și concursurile de proiecte 
organizate de aceste autorități; atunci când 
sunt atribuite contracte de achiziții publice 
de bunuri de către autorități contractante 
care își desfășoară activitatea în domeniul 
apărării, acest prag se aplică numai pentru 
contractele care au ca obiect produsele 
menționate în anexa III;

(b) 200 000 EUR, pentru contractele de 
achiziții publice de bunuri și de servicii 
atribuite de autoritățile guvernamentale 
centrale și concursurile de proiecte 
organizate de aceste autorități; atunci când 
sunt atribuite contracte de achiziții publice 
de bunuri de către autorități contractante 
care își desfășoară activitatea în domeniul 
apărării, acest prag se aplică numai pentru 
contractele care au ca obiect produsele 
menționate în anexa III;

Or. ro
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Amendamentul 85
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) servicii de arbitraj și de conciliere; (c) servicii de arbitraj și de conciliere,
servicii juridice, precum și servicii 
notariale;

Or. de

Amendamentul 86
Tamás Deutsch

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de valori mobiliare sau alte 
instrumente financiare în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului27, servicii furnizate de băncile 
centrale și operațiuni efectuate cu Fondul 
european de stabilitate financiară;

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de valori mobiliare sau alte 
instrumente financiare în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului27, servicii financiare necesare 
pentru implementarea instrumentelor de 
inginerie financiară astfel cum au fost 
definite la articolul 44 din Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 1083/2006, servicii 
furnizate de băncile centrale și operațiuni 
efectuate cu Fondul european de stabilitate 
financiară;

Or. en

Amendamentul 87
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de valori mobiliare sau alte 
instrumente financiare în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, precum și servicii furnizate de 
băncile centrale și operațiuni efectuate cu 
Fondul european de stabilitate financiară;

(d) servicii financiare referitoare la 
emisiunea, vânzarea, achiziționarea sau 
transferul de valori mobiliare sau alte 
instrumente financiare în sensul Directivei 
2004/39/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, servicii furnizate de băncile 
centrale și operațiuni efectuate cu Fondul 
european de stabilitate financiară, precum 
și operațiuni de aprovizionare cu bani sau 
capital desfășurate de autoritățile 
contractante;

Or. de

Amendamentul 88
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) protecție civilă, protecție împotriva 
dezastrelor și protecție uzuală împotriva 
pericolelor;

Or. de

Amendamentul 89
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) pe baza acordurilor aflate în 
conformitate cu tratatele UE, ce conferă 
drepturi speciale sau exclusive;

Or. de



PE494.576v01-00 26/76 AM\909951RO.doc

RO

Amendamentul 90
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) contracte de muncă; (e) contracte de muncă sau contracte 
colective de muncă ce contribuie la 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de 
încadrare în muncă;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament își propune să abordeze problemele determinate de Hotărârea CEJ a 
Comisiei v. Germania 271/08 CEJ. Textul propus se bazează pe alineatul (59) din cauza 
Albany 67/97/CEJ și vizează excluderea contractelor colective, fapt care contribuie la 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de angajare, inter alia a contractelor privind sistemele 
și asigurările de pensie suplimentare etc.

Amendamentul 91
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul articol este înlocuit cu noul articol 1.4 – a se vedea amendamentul 8.

Amendamentul 92
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea contractantă care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de respectiva autoritate contractantă;

(b) cel puțin 80 % din activitățile acelei 
persoane juridice, obiect al contractului,
sunt efectuate pentru autoritatea 
contractantă care o controlează sau pentru 
alte persoane juridice controlate de 
respectiva autoritate contractantă;

Or. en

Amendamentul 93
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile acelei 
persoane juridice sunt efectuate pentru 
autoritatea contractantă care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de respectiva autoritate contractantă;

(b) cel puțin 80 % din activitățile acelei 
persoane juridice, care constituie obiectul 
contractului, sunt efectuate pentru 
autoritatea contractantă care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de respectiva autoritate contractantă;

Or. de

Amendamentul 94
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că o autoritate contractantă 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii, în sensul literei 
(a) de la primul paragraf, atunci când 

eliminat
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exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate.

Or. en

Justificare

Litera (a) de la primul paragraf este suficient de clară, astfel încât repetiția nu este necesară.

Amendamentul 95
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că o autoritate contractantă 
exercită asupra unei persoane juridice un 
control similar celui pe care îl exercită 
asupra propriilor servicii, în sensul literei 
(a) de la primul paragraf, atunci când 
exercită o influență decisivă atât asupra 
obiectivelor strategice, cât și asupra 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate.

eliminat

Or. de

Amendamentul 96
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă atribuie un contract 
entității care o controlează sau unei alte 
persoane juridice controlate de către 

(2) Alineatul (1) se aplică și în cazul în 
care o entitate controlată care este o 
autoritate contractantă atribuie un contract 
unității, respectiv unităților care o 
controlează sau unei alte persoane juridice 
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aceeași autoritate contractantă, cu condiția 
să nu existe participare privată la capitalul 
persoanei juridice căreia îi este atribuit 
contractul de achiziție publică.

controlate de către aceeași autoritate 
contractantă, cu condiția să nu existe 
participare privată la capitalul persoanei 
juridice căreia îi este atribuit contractul de 
achiziție publică.

Or. de

Amendamentul 97
Heide Rühle

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) cel puțin 80 % din activitățile acelei 
persoane juridice, obiect al contractului, 
sunt efectuate pentru autoritățile 
contractante care o controlează sau pentru 
alte persoane juridice controlate de aceleași 
autorități contractante;

Or. en

Amendamentul 98
Peter Simon

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) cel puțin 80 % din activitățile acelei 
persoane juridice, care fac obiectul 
contractului, sunt efectuate pentru 
autoritățile contractante care o controlează 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
de aceleași autorități contractante;

Or. de
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Amendamentul 99
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a), se consideră că 
autoritățile contractante controlează în 
comun o persoană juridică dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții 
cumulative:

eliminat

(a) organele de decizie ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților 
contractante participante;
(b) autoritățile contractante sunt în 
măsură să exercite în comun o influență 
decisivă asupra obiectivelor strategice și a 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate;
(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate;
(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea 
costurilor efective din contractele de 
achiziții publice încheiate cu autoritățile 
contractante.

Or. en

Justificare

Această interpretare extinsă a hotărârii CEJ este inutilă și nu îi asigură textului un caracter 
concis și precis.

Amendamentul 100
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a), se consideră că 
autoritățile contractante controlează în 
comun o persoană juridică dacă sunt 
îndeplinite următoarele condiții 
cumulative:

eliminat

(a) organele de decizie ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților 
contractante participante;
(b) autoritățile contractante sunt în 
măsură să exercite în comun o influență
decisivă asupra obiectivelor strategice și a 
deciziilor importante ale persoanei 
juridice controlate;
(c) persoana juridică controlată nu 
urmărește interese care diferă de cele ale 
autorităților publice care îi sunt afiliate;
(d) persoana juridică controlată nu obține 
alte câștiguri decât rambursarea 
costurilor efective din contractele de 
achiziții publice încheiate cu autoritățile 
contractante.

Or. de

Amendamentul 101
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordul stabilește o cooperare 
veritabilă între autoritățile contractante 
participante, care vizează desfășurarea în 
comun a sarcinilor lor de serviciu public 
și implică drepturi și obligații reciproce 
ale părților;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 102
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul (4) – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acordul stabilește o cooperare 
veritabilă între autoritățile contractante 
participante, care vizează desfășurarea în 
comun a sarcinilor lor de serviciu public
și implică drepturi și obligații reciproce 
ale părților;

(a) scopul parteneriatului îl constituie 
furnizarea unei sarcini de serviciu public 
atribuite tuturor autorităților publice 
participante, sau furnizarea unei sarcini 
auxiliare necesare pentru oferirea sarcinii 
de serviciu public atribuit tuturor 
autorităților publice;

Or. en

Amendamentul 103
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;

eliminat

Or. en

Amendamentul 104
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordul este guvernat doar de 
considerente legate de interesul public;

(b) acordul este guvernat de considerente 
legate de interesul public iar serviciile, 
precum și serviciile ajutătoare necesare, 
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se bazează pe acestea;

Or. de

Amendamentul 105
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritățile contractante publice
participante nu desfășoară pe piața 
deschisă mai mult de 10 %, în termeni de 
cifră de afaceri, din activitățile care sunt 
relevante în contextul acordului;

eliminat

Or. de

Amendamentul 106
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritățile contractante participante nu 
efectuează pe piața deschisă mai mult de 
10 %, ca cifră de afaceri, din activitățile 
care sunt relevante în contextul 
acordului;

(c) autoritățile publice participante nu 
efectuează pe piața deschisă mai mult de 
20 %, ca cifră de afaceri, din activitățile, 
obiect al contractului;

Or. en

Justificare

Această clarificare este necesară pentru a nu crea conflicte juridice.

Amendamentul 107
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile contractante 
participante, altele decât cele care 
corespund rambursării costurilor efective 
ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 108
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordul nu implică transferuri 
financiare între autoritățile contractante 
participante, altele decât cele care 
corespund rambursării costurilor efective 
ale lucrărilor, serviciilor sau bunurilor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 109
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu există participare privată la 
capitalul niciuneia dintre autoritățile 
contractante implicate.

(e) sarcina este realizată exclusiv de către 
autoritățile publice în cauză, fără 
participarea vreunei părți private, cu 
excepția autorităților contractante
participante la cooperare în calitate de 
organism juridic public în sensul 
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articolului 2 alineatul (6) din prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 110
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Absența participării private menționată la 
alineatele (1)-(4) se verifică în momentul 
atribuirii contractului sau al încheierii 
acordului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 111
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excluderile prevăzute la alineatele (1)-(4) 
nu se mai aplică din momentul în care 
există o participare privată, ca atare 
contractele în curs de desfășurare trebuie 
deschise concurenței prin intermediul 
procedurilor normale de achiziție.

Excluderile prevăzute la alineatele (1)-(4) 
nu se mai aplică din momentul în care 
există o participare privată, ca atare 
contractele în curs de desfășurare trebuie 
deschise concurenței prin intermediul 
procedurilor normale de achiziție, cu 
excepția cazului în care participarea 
privată este aplicată în mod legal și / sau 
participarea privată nu era previzibilă la 
momentul contractării inițiale.

Or. en
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Amendamentul 112
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Cu toate acestea, transferul de 
atribuții între organizațiile din sectorul 
public ține de organizarea administrativă 
internă a statelor membre și nu face 
obiectul normelor privind achizițiile 
publice.

Or. en

Amendamentul 113
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Achizițiile publice trebuie utilizate pentru 
a realiza o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii și pentru a sprijini 
obiectivele societale comune, precum și 
pentru a furniza bunuri și servicii de 
înaltă calitate. Autoritățile publice de la 
orice nivel au dreptul de a decide în ce 
mod doresc să pună în funcțiune și să își 
organizeze serviciile.

Or. en

Justificare

Regiunile Europei formulează propriile strategii individuale pentru a crea creștere și 
dezvoltare, pentru a construi societăți favorabile incluziunii și pentru a crește atractivitatea 
acestora în calitate de locuri în care oamenii trăiesc și muncesc. Prin urmare, normele 
privind achizițiile publice trebuie să permită autorităților locale și regionale să utilizeze 
achizițiile ca instrument de implementare a politicii sociale, să faciliteze creșterea și 
dezvoltarea durabile și să întrețină și să protejeze mediul.
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Amendamentul 114
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii economici respectă obligațiile 
legate de protecția socială și de protecția 
muncii și condițiile de muncă aplicabile 
în locul în care urmează să fie executate 
lucrările, serviciile sau bunurile, astfel 
cum se prevede în legislația națională 
și/sau în contractele colective de muncă 
sau în dispozițiile dreptului internațional 
al muncii enumerate în anexa XI și, în 
special, în Convenția nr. 94 a OIM.

Or. en

Justificare

Acest amendament subliniază importanța Convenției nr. 94 a OIM din 1994 privind clauzele 
muncii (contracte publice), care reglementează în mod specific achizițiile publice. UE trebuie 
să adere la standardele OIM.

Amendamentul 115
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziții 
publice unor ateliere protejate și unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială și profesională a 
lucrătorilor cu dizabilități și defavorizați 
sau pot prevedea ca astfel de contracte să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejată, dacă peste 30 % dintre 

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziții 
publice unor ateliere protejate și unor 
operatori economici al căror scop principal 
este integrarea socială și profesională a 
lucrătorilor cu dizabilități și defavorizați 
sau pot prevedea ca astfel de contracte să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejată, dacă peste 30 % dintre 
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angajații atelierelor, operatorilor economici 
sau programelor în cauză sunt lucrători cu 
dizabilități sau defavorizați.

angajații atelierelor, operatorilor economici 
sau programelor în cauză sunt lucrători cu 
dizabilități și/sau persoane defavorizate.
Categoria „persoanelor defavorizate” 
include, printre altele: șomeri, persoane 
care se confruntă cu dificultăți speciale de 
integrare, persoane expuse riscului de 
excluziune, membri ai grupurilor 
vulnerabile și membri ai minorităților 
defavorizate.

Or. en

Justificare

Trebuie specificat termenul de „persoane defavorizate”, deoarece această categorie este mult 
mai largă decât cea a „persoanelor cu handicap” menționate în directivele actuale. Această 
definiție creează mai multă claritate juridică.

Amendamentul 116
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în termen de 
cel mult doi 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 patru 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.

Or. de

Amendamentul 117
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre care aplică o măsură 
de protecție a informatorilor în rândul 
angajaților din sectorul public în vederea 
combaterii corupției și a altor încălcări 
ale dreptului civil și/sau a criminalității 
(în sectorul public) pot solicita să se 
asigure un nivel de protecție echivalent 
pentru angajații unui operator economic, 
în cazul în care operatorul respectiv 
execută servicii finanțate din fonduri 
publice.

Or. en

Amendamentul 118
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, autoritățile 
contractante descriu achiziția și cerințele 
minime care trebuie îndeplinite și 
precizează criteriile de atribuire, pentru ca 
operatorii economici să poată identifica 
natura și sfera de aplicare a achiziției și să 
decidă dacă să depună o cerere de 
participare la negocieri. În cadrul 
specificațiilor tehnice, autoritățile 
contractante precizează care dintre părțile 
acestora definesc cerințele minime.

În anunțul de participare sau în invitația 
pentru confirmarea interesului, autoritățile 
contractante descriu achiziția și cerințele 
minime care trebuie îndeplinite și 
precizează criteriile principale de 
atribuire, pentru ca operatorii economici să 
poată identifica natura și sfera de aplicare a 
achiziției și să decidă dacă să depună o 
cerere de participare la negocieri.

Or. de

Amendamentul 119
Peter Simon
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Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) secțiunea din cadrul specificațiilor 
tehnice care definește cerințele minime;

eliminat

Or. de

Amendamentul 120
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) criteriile de atribuire a contractului. (c) criteriile principale de atribuire a 
contractului.

Or. de

Amendamentul 121
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile contractante își fac 
cunoscute necesitățile și cerințele în 
anunțul de participare și le definesc în 
acesta și/sau într-un document descriptiv. 
În același timp și în aceleași documente, 
ele fac cunoscute și definesc și criteriile de 
atribuire alese.

(2) Autoritățile contractante își fac 
cunoscute necesitățile și cerințele în 
anunțul de participare și le definesc în 
acesta și/sau într-un document descriptiv. 
În același timp și în aceleași documente, 
ele fac cunoscute și definesc și criteriile de 
atribuire principale alese.

Or. de
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Amendamentul 122
Peter Simon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial și se 
transmite un raport Comisiei sau 
organismului de supraveghere național 
desemnat în conformitate cu articolul 84, 
la cererea acestora;

(a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau 
nicio ofertă adecvată sau nicio cerere de 
participare ca răspuns la o procedură 
deschisă sau restrânsă, atât timp cât 
condițiile inițiale ale contractului nu sunt 
modificate în mod substanțial;

Or. de

Amendamentul 123
Peter Simon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) absența concurenței din motive tehnice; (i) absența concurenței din motive juridice 
sau tehnice;

Or. de

Amendamentul 124
Peter Simon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în măsura în care este absolut necesar 
atunci când, din motive de extremă urgență 

(d) în măsura în care este absolut necesar 
atunci când, din motive de extremă urgență 
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determinate de un caz de forță majoră, 
termenele pentru procedura deschisă, 
restrânsă sau competitivă cu negociere nu 
pot fi respectate; situațiile invocate pentru 
a justifica extrema urgență nu trebuie în
niciun caz să fie atribuibile autorității 
contractante;

determinate de un caz imprevizibil pentru 
autoritățile contractante, termenele pentru 
procedura deschisă, restrânsă sau 
competitivă cu negociere nu pot fi 
respectate; situațiile invocate pentru a 
justifica extrema urgență nu trebuie în 
niciun caz să fie atribuibile autorității 
contractante;

Or. de

Amendamentul 125
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai 
mare de șase ani, cu excepția cazurilor 
excepționale bine justificate, în special prin 
obiectul acordului-cadru. Durata unui 
acord-cadru privind întreținerea se 
bazează pe ciclul de viață al lucrărilor sau 
al bunurilor.

Or. en

Justificare

Cu scopul de a soluționa probleme cum ar fi, de exemplu, contractele de întreținere a 
ascensoarelor.

Amendamentul 126
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice, în cadrul cărora sunt 

Numai pentru serviciile și bunurile 
standardizate, autoritățile contractante pot 
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prezentate noi prețuri, revizuite în sens 
descrescător și/sau noi valori aferente 
anumitor elemente ale ofertelor.

să utilizeze licitații electronice, în cadrul 
cărora sunt prezentate noi prețuri, revizuite 
în sens descrescător și/sau noi valori 
aferente anumitor elemente ale ofertelor.

Or. en

Amendamentul 127
Jens Nilsson

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 sunt stabilite în 
documentele achiziției. Ele definesc 
caracteristicile pe care trebuie să le 
întrunească lucrările, serviciile sau bunurile 
pentru a realiza atât obiectivele de 
utilizare, cât și cele de durabilitate ale 
autorității contractante.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este integrarea în directivă a considerentelor privind 
durabilitatea.

Amendamentul 128
Jens Nilsson

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 din oricare altă 
etapă a ciclului de viață conform articolului 
2 punctul 22.

Aceste caracteristici se referă, de 
asemenea, la procesul specific de producție 
sau furnizare a lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate sau din oricare altă 
etapă a ciclului de viață și la procesul de 
producție sustenabil din punct de vedere 
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social, conform articolului 2 punctele (22)
și (22a) (nou).

Or. en

Justificare

Este important să se permită autorităților contractante să încurajeze considerațiile sociale și 
de mediu. O autoritate contractantă poate include deja, în specificațiile tehnice, cerințe de 
mediu și sociale stricte.

Amendamentul 129
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Specificațiile tehnice pot include, de 
exemplu, și cerințe referitoare la:

Or. en

Justificare

Este important să se permită autorităților contractante să încurajeze considerațiile sociale și 
de mediu. O autoritate contractantă poate include deja, în specificațiile tehnice, cerințe de 
mediu și sociale stricte. Această nouă literă (a) este urmată de AM17-22, (b)-(g).

Amendamentul 130
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 131
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 132
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 133
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5 – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) caracteristicile ciclului de viață 
[conform definiției de la articolul 2 
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punctul (22)];

Or. en

Amendamentul 134
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5 – litera f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) caracteristicile procesului de producție 
sustenabil din punct de vedere social 
[conform definiției de la articolul 2 
punctul (22a)];

Or. en

Amendamentul 135
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 5 – litera g (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) 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 impune, 
prin reglementare generală sau specifică, 
în ceea ce privește lucrările finalizate și 
materialele sau elementele componente 
ale lucrărilor în cauză.

Or. en

Amendamentul 136
Jens Nilsson
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Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, incluzând caracteristici 
de mediu, cu condiția ca parametrii să fie 
suficient de exacți pentru ca ofertanții să
poată stabili obiectul contractului și pentru 
ca autoritățile contractante să poată atribui 
contractul;

(a) în termeni de performanțe sau de 
cerințe funcționale, incluzând caracteristici 
de mediu și sociale, cu condiția ca 
parametrii să fie suficient de exacți pentru 
ca ofertanții să poată stabili obiectul 
contractului și pentru ca autoritățile 
contractante să poată atribui contractul; în 
conformitate cu alineatul (1) de mai sus, 
specificațiile tehnice pot fi formulate în 
termeni de performanță sau de cerințe 
funcționale referitoare la caracteristicile 
ciclului de viață sau ale procesului de 
producție sustenabil din punct de vedere 
social al lucrărilor, bunurilor sau 
serviciilor solicitate, pe lângă specificațiile 
tehnice în termeni de performanță sau de 
cerințe funcționale ale lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor utilizate;

Or. en

Amendamentul 137
Jens Nilsson

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 de obiectul 
contractului sau de procesul de producție 
al obiectului contractului și sunt adecvate
pentru a defini caracteristicile lucrărilor, 
bunurilor sau serviciilor care fac obiectul 
contractului;

Or. en
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Justificare

În cazul în care se limitează cerințele la caracteristicile care sunt legate de obiectul 
contractului, nu este loc pentru etichete privind, de exemplu, mediul de lucru.

Amendamentul 138
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oferta a fost prezentată de un ofertant 
care nu este exclus în conformitate cu 
articolele 21 și 55 și care îndeplinește 
criteriile de selecție prevăzute de 
autoritatea contractantă în conformitate cu 
articolul 56 și, dacă este cazul, regulile și 
criteriile nediscriminatorii menționate la 
articolul 64.

(b) oferta a fost prezentată de un ofertant 
care nu este exclus în conformitate cu 
articolele 21 și 55 și care îndeplinește 
criteriile de selecție prevăzute de 
autoritatea contractantă în conformitate cu 
articolul 56 și, dacă este cazul, regulile și 
criteriile nediscriminatorii menționate la 
articolele 64 și 71.

Or. en

Justificare

Articolul 71 se referă la subcontractare care ar trebui, de asemenea, luată în considerare.

Amendamentul 139
Heide Rühle

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 

(2) Autoritățile contractante pot decide să
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă a fost
stabilit că oferta nu este conformă cu 
obligațiile prevăzute de legislația Uniunii 
sau de legislația națională în domeniul 
social, al muncii sau al mediului sau de
contractele colective de muncă aplicabile 
în locul în care sunt executate lucrările, 
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XI. serviciile sau bunurile sau cu dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI și cu 
condiția ca acestea să fie legate de 
obiectul contractului.

Or. en

Amendamentul 140
Peter Simon

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 pot decide să 
nu atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă s-a stabilit 
că oferta nu este conformă cu obligațiile 
prevăzute de legislația națională, precum 
și de legislația Uniunii sau a statelor 
membre în domeniul social, al muncii sau 
al mediului sau cu dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Or. de

Amendamentul 141
Jens Nilsson

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 

(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 și de 
legislația, reglementările și de alte 
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dispozițiile internaționale în domeniul 
social și al mediului enumerate în anexa 
XI.

dispoziții obligatorii de la nivel național în 
domeniul social, al muncii sau al mediului 
sau cu dispozițiile internaționale în 
domeniul social și al mediului enumerate 
în anexa XI.

Or. en

Justificare

Referirea la reglementări de la  acest articol se limitează la legislația Uniunii din anumite 
domenii de reglementare. Sfera acestei referiri ar trebui extinsă, astfel încât să includă 
legislația națională și sistemele naționale de reglementare a pieței forței de muncă.

Amendamentul 142
Peter Simon

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 
națională sau de legislația Uniunii în 
domeniul social, al muncii, al mediului sau 
de contractele colective cum ar fi de 
exemplu contractelor colective de muncă, 
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. de

Amendamentul 143
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
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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 
sau de legislația, reglementările și de alte 
dispoziții obligatorii de la nivel național 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

Justificare

Referirea la reglementări de la acest articol se limitează la legislația Uniunii din anumite 
domenii de reglementare. Sfera acestei referiri ar trebui extinsă, astfel încât să includă 
legislația națională și sistemele naționale de reglementare a pieței forței de muncă.

Amendamentul 144
Jens Nilsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă operatorul economic a dat dovadă 
de deficiențe semnificative sau persistente 
la îndeplinirea unei cerințe de fond 
prevăzute de un contract sau de contracte 
anterioare similare încheiate cu aceeași 
autoritate contractantă.

(d) dacă operatorul economic a dat dovadă 
de deficiențe semnificative sau persistente 
la îndeplinirea unei cerințe de fond 
prevăzute de un contract sau de contracte 
anterioare similare încheiate.

Or. en

Justificare

Eliminarea este necesară pentru a evita cazurile repetate de abuz în statul membru și între 
guvernele locale care fac parte toate din sectorul public.
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Amendamentul 145
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a aplica motivul de excludere 
prevăzut la litera (d) de la primul 
paragraf, autoritățile contractante trebuie 
să prevadă o metodă pentru evaluarea 
executării contractului care să se bazeze 
pe criterii măsurabile și obiective și să fie 
aplicată în mod sistematic, coerent și 
transparent. Orice evaluare a 
performanței se comunică contractantului 
în cauză, căruia i se oferă posibilitatea de 
a o contesta și de a obține protecție 
judiciară.

eliminat

Or. de

Amendamentul 146
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 5 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile de la alineatele (1), (2), (3), 
(4) și (5) se aplică procedurilor de 
subcontractare și agenților economici 
subcontractați.

Or. en

Justificare

Se urmărește scopul de a extinde posibilitățile pe care le au la dispoziție autoritățile 
contractante de a lua în considerare subcontractarea.
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Amendamentul 147
Jens Nilsson

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 cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic, social și al mediului;

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este de a extinde posibilitățile pe care le au la dispoziție 
autoritățile contractante de a include în criteriile de atribuire aspecte sociale și de mediu.

Amendamentul 148
Heide Rühle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul cel mai scăzut. eliminat

Or. en

Amendamentul 149
Heide Rühle

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, aplicând o abordare 
bazată pe eficacitatea costurilor, de 
exemplu o abordare pe baza costului 
ciclului de viață, în condițiile stabilite la 
articolul 67.
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Or. en

Amendamentul 150
Heide Rühle

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) 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:

Or. en

Amendamentul 151
Jens Nilsson

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, social și de mediu
menționată la alineatul (1) litera (a) din 
perspectiva autorității contractante se 
identifică 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 sau de procesul de producție al 
obiectului contractului, cum ar fi:
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Or. en

Justificare

Trebuie prevăzut în mod explicit faptul că, în stabilirea criteriilor de atribuire, autoritatea 
contractantă poate ține seama de întregul proces de producție.

Amendamentul 152
Jens Nilsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) criteriile referitoare la procesul 
ciclului de viață;

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este de a extinde posibilitățile pe care le au la dispoziție 
autoritățile contractante de a include în criteriile de atribuire aspecte sociale și de mediu.

Amendamentul 153
Jens Nilsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) criteriile referitoare la procesele de 
producție sustenabile din punct de vedere 
social, care pot include și angajarea de 
persoane dezavantajate și a membrilor 
unor grupuri vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 154
Jens Nilsson
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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;

(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, precum și 
capacitățile, abilitățile și conduita 
profesională a eventualilor 
subcontractanți, cu consecința că, după 
atribuirea contractului, aceste persoane pot 
fi înlocuite și implicarea altor 
subcontractanți va fi permisă doar cu 
aprobarea autorității contractante, care 
trebuie să verifice dacă înlocuirile sau noii 
subcontractanți asigură o organizare și o 
calitate echivalente;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează extinderea domeniului de aplicare pe care îl au la dispoziție 
autoritățile contractante pentru a lua în considerare subcontractarea.

Amendamentul 155
Jens Nilsson

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 cea mai avantajoasă ofertă din 
punct de vedere economic, social și de 
mediu, așa cum se prevede la alineatul (1) 
litera (a) și la alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 156
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul menționat la alineatul (1) litera (a), 
autoritatea contractantă precizează în 
anunțul de participare, în invitația pentru 
confirmarea interesului, în documentele 
achiziției sau, în cazul dialogului 
competitiv, în documentul descriptiv, 
ponderea relativă pe care o acordă fiecărui 
criteriu ales pentru determinarea ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic.

În cazul menționat la alineatul (1) litera (a), 
autoritatea contractantă precizează în 
anunțul de participare, în invitația pentru 
confirmarea interesului, în documentele 
achiziției sau, în cazul dialogului 
competitiv, în documentul descriptiv, 
ponderea relativă pe care o acordă fiecărui 
criteriu ales pentru determinarea ofertei 
celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic, social și de mediu.

Or. en

Amendamentul 157
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 50 % mai mic decât prețul sau 
costul mediu al celorlalte oferte;
(b) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 20 % mai mic decât prețul sau 
costul celei de-a doua oferte din ierarhia 
ofertelor celor mai scăzute;
(c) au fost prezentate cel puțin cinci 
oferte.
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Or. de

Justificare

Restabilirea textului directivei actuale

Amendamentul 158
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritățile contractante solicită 
operatorilor economici să justifice prețul 
sau costurile percepute, atunci când este
îndeplinită una dintre condițiile de mai 
jos:

Or. en

Amendamentul 159
Jens Nilsson

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;

(a) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 25 % mai mic decât prețul sau 
costul mediu al celorlalte oferte;

Or. en

Amendamentul 160
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 69 – paragraful 1 – litera b
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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;

(b) prețul sau costul perceput este cu mai 
mult de 10 % mai mic decât prețul sau 
costul celei de-a doua oferte din ierarhia 
ofertelor celor mai scăzute;

Or. en

Amendamentul 161
Jens Nilsson

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 162
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În cazul în care, pentru un anumit 
contract, sunt prezentate oferte care par 
anormal de scăzute în raport cu bunurile, 
lucrările sau serviciile prestate, 
autoritatea contractantă, înainte de a 
putea respinge respectivele oferte, solicită, 
în scris, detalii privind elementele ofertei 
pe care le consideră relevante.

Clarificările în cauză se pot referi în mod 
concret la:

Or. de
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Justificare

Restabilirea textului directivei actuale

Amendamentul 163
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Restabilirea textului directivei actuale

Amendamentul 164
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea, cel puțin într-o manieră 
echivalentă, a obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, 
de alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;

(d) respectarea dispozițiilor privind 
protecția muncii și condițiile de muncă în 
vigoare în locul în care se execută 
lucrările, se prestează serviciile sau se 
furnizează bunurile;

Or. de
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Justificare

Restabilirea textului directivei actuale

Amendamentul 165
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea, cel puțin într-o manieră 
echivalentă, a obligațiilor prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI sau, în 
cazul în care acestea nu sunt aplicabile, 
de alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;

(d) respectarea dispozițiilor privind 
protecția muncii și condițiile de muncă în 
vigoare în locul în care se prestează 
serviciile, lucrările sau bunurile;

Or. en

Justificare

Acest amendament preia articolul 55 alineatul (1) litera (d) din directiva în vigoare privind 
achizițiile publice (2004/18/CE). Autoritățile contractante ar trebui să aibă dreptul de a 
refuza atribuirea unui contract unui ofertant care nu respectă dispozițiile legislative și 
normative. Referirea la reglementări de la acest articol nu ar trebui să se limiteze la 
legislația Uniunii din anumite domenii de reglementare. Domeniul de aplicare al articolului 
ar trebui extins, astfel încât să includă legislația națională și sistemele naționale de 
reglementare a pieței forței de muncă.

Amendamentul 166
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea contractantă verifică 
informațiile furnizate prin consultarea 
ofertantului. Ea poate respinge oferta 

eliminat
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numai atunci când dovezile nu justifică 
nivelul scăzut al prețului sau al costurilor 
percepute, ținând seama de elementele 
menționate la alineatul (3).
Autoritățile contractante trebuie să 
respingă oferta atunci când constată că 
aceasta este anormal de scăzută deoarece 
nu respectă obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XI.

Or. de

Justificare

Restabilirea textului directivei actuale

Amendamentul 167
Jens Nilsson

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 
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.

Autoritățile contractante trebuie să 
respingă oferta atunci când constată că 
aceasta este anormal de scăzută deoarece 
nu respectă obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii sau de legislația, 
reglementările și de alte dispoziții 
obligatorii de la nivel național în 
domeniul social, al muncii sau al mediului 
sau de dispozițiile internaționale în 
domeniul social și al mediului enumerate 
în anexa XI.

Or. en

Justificare

Acest amendament preia articolul 55 alineatul (1) litera (d) din directiva în vigoare privind 
achizițiile publice (2004/18/CE). Autoritățile contractante ar trebui să aibă dreptul de a 
refuza atribuirea unui contract unui ofertant care nu respectă dispozițiile legislative și 
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normative. Referirea la reglementări de la acest articol nu ar trebui să se limiteze la 
legislația Uniunii din anumite domenii de reglementare. Domeniul de aplicare al articolului 
ar trebui extins, astfel încât să includă legislația națională și sistemele naționale de 
reglementare a pieței forței de muncă.

Amendamentul 168
Peter Simon

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) Autoritatea contractantă care constată 
că o ofertă este anormal de scăzută, 
deoarece ofertantul a obținut un ajutor de 
stat, nu poate respinge respectiva ofertă 
numai din acest motiv cu excepția cazului 
în care consultă ofertantul în acest sens și 
acesta nu este în măsură să demonstreze, în 
decursul unei perioade suficiente de timp 
stabilite de autoritatea contractantă, că 
ajutorul în cauză a fost acordat în mod 
legal. Autoritatea contractantă care 
respinge o ofertă în aceste circumstanțe 
aduce acest lucru la cunoștința Comisiei.

Or. de

Justificare

Restabilirea textului directivei actuale

Amendamentul 169
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 6

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 

eliminat
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prezentate în legătură cu elementele 
menționate la alineatul (3).

Or. de

Justificare

Restabilirea textului directivei actuale

Amendamentul 170
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 70 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Obligații privind fiscalitatea, protecția 
mediului, prevederile privind protecția 
muncii și condițiile de muncă:
(a) Autoritatea contractantă poate indica 
sau poate fi obligată de un stat membru să 
indice în caietul de sarcini organismul 
sau organismele de la care candidații sau 
ofertanții pot obține informații pertinente 
privind obligațiile referitoare la impozite, 
protecția mediului, dispozițiile de protecție 
a muncii și condițiile de muncă aplicate în 
mod normal în locul în care urmează să 
fie realizate lucrările sau să fie prestate 
serviciile și care se vor aplica lucrărilor 
efectuate în locul respectiv sau serviciilor 
prestate în decursul perioadei de 
executare a contractului.
(b) Autoritatea contractantă care 
furnizează informațiile prevăzute la 
paragraful 1 solicită ofertanților sau 
candidaților la procedurile de atribuire a 
contractelor de achiziții publice să 
menționeze că, la elaborarea ofertei, au 
ținut seama de obligațiile referitoare la 
dispozițiile privind protecția și condițiile 
de muncă aplicate în mod normal în locul 
în care urmează să fie realizate lucrările 
sau serviciile.
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(c) Statele membre care aplică o măsură 
de protecție a informatorilor în rândul 
funcționarilor publici (în sectorul public) 
pot solicita asigurarea unui nivel de 
protecție echivalent pentru angajații unui 
operator economic, în cazul în care 
operatorul respectiv execută servicii 
finanțate din fonduri publice.

Or. en

Justificare

Reintroduce, cu unele modificări minore, articolul 27 din directiva în vigoare privind 
achizițiile publice (2004/18/CE). Acest articol important nu ar trebui eliminat. Trebuie 
respectată protecția informatorilor în statele membre care au sau doresc să aibă astfel de 
drepturi și reglementări.

Amendamentul 171
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează consolidarea obligațiilor autorităților contractante de a 
solicita informații cum ar fi cele cu privire la utilizarea subcontractanților. Cu toate acestea, 
obligația ofertantului constă numai în a indica intențiile sale de a folosi subcontractanți.

Amendamentul 172
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Relația dintre contractant și subcontractant constituie un element fundamental al legislației 
în materie de contracte. Propunerea va conduce la situații în care subcontractanții încearcă 
să fie plătiți direct de către autoritatea contractantă, privând astfel autoritatea de dreptul său 
de a reține plățile de la contractant pentru motive întemeiate legate de executarea 
contractului.

Amendamentul 173
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
autoritatea contractantă să transfere 
direct subcontractantului respectiv plățile 
datorate pentru servicii, bunuri sau 
lucrări furnizate contractantului 

eliminat
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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.

Or. de

Amendamentul 174
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

(3) Alineatul (1) nu aduce atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

Or. en

Amendamentul 175
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

(3) Alineatul (1) nu aduce atingere 
răspunderii operatorului economic 
principal.

Or. de

Amendamentul 176
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 73 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 177
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 73 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care modificări succesive 
ce nu pot fi controlate de către ofertant 
fac imposibilă realizarea contractului 
public, cu excepția imobilizării de 
investiții disproporționate, statele membre 
asigură faptul că ofertanții pot, în 
condițiile determinate de legislația 
aplicabilă națională în materie de 
contracte:
(a) să solicite despăgubiri pentru orice 
serviciu suplimentar necesar pentru 
executarea contractului;
(b) să solicite rezilierea contractului.

Or. en
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Amendamentul 178
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 179
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. de

Amendamentul 180
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anunțurile menționate la alineatele (1) și
(2) conțin informațiile prevăzute în 

Anunțurile menționate la alineatul (2) 
conțin informațiile prevăzute în anexa VI 
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anexa VI părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.

partea I.

Or. en

Amendamentul 181
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anunțurile menționate la alineatele (1) și
(2) conțin informațiile prevăzute în 
anexa VI părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.

Anunțurile menționate la alineatul (2) 
conțin informațiile prevăzute în anexa VI 
părțile H și I, în conformitate cu 
formularele standard.

Or. de

Amendamentul 182
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește formularele standard. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 91.

eliminat

Or. en

Amendamentul 183
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia stabilește formularele standard. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 91.

eliminat

Or. de

Amendamentul 184
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 49.

(4) Anunțurile menționate la alineatul (2) 
se publică în conformitate cu articolul 49.

Or. en

Justificare

Un tratament specific al serviciilor este justificat numai în măsura în care se aplică tuturor 
serviciilor de aceeași natură, serviciilor juridice – care stau la baza acelorași principii ale 
confidențialității – nu ar trebui să li se aplice un tratament diferențiat.

Amendamentul 185
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 75 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anunțurile menționate la alineatele (1) 
și (2) se publică în conformitate cu 
articolul 49.

(4) Anunțurile menționate la alineatul (2) 
se publică în conformitate cu articolul 49.

Or. de
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Amendamentul 186
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie proceduri 
corespunzătoare pentru atribuirea 
contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate 
cu principiul transparenței și al egalității 
de tratament pentru operatorii economici 
și permițând autorităților contractante să 
țină seama de specificul serviciilor în 
cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 187
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre instituie proceduri 
corespunzătoare pentru atribuirea 
contractelor care fac obiectul prezentului 
capitol, asigurând deplina conformitate 
cu principiul transparenței și al egalității 
de tratament pentru operatorii economici 
și permițând autorităților contractante să 
țină seama de specificul serviciilor în 
cauză.

eliminat

Or. de

Amendamentul 188
Heide Rühle
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Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot să țină seama 
de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare. Statele membre 
pot, de asemenea, prevedea că furnizorul 
de servicii nu se alege exclusiv pe baza 
prețului pentru furnizarea serviciului 
respectiv.

(2) Statele membre se asigură că 
autoritățile contractante pot să țină seama 
de nevoia de a asigura calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, 
disponibilitatea și caracterul cuprinzător al 
serviciilor, de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de utilizatori, de 
implicarea și responsabilizarea 
utilizatorilor și de inovare.

Or. en

Amendamentul 189
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre sunt libere să 
prevadă faptul că serviciile sociale și alte 
servicii specifice menționate în Anexa 
XVI trebuie realizate într-un anumit tip 
de operator economic.

Or. en

Justificare

Pentru ca serviciile sociale să nu fie realizate într-un tip de companie care promovează 
exclusiv profitul și este indiferentă în raport cu persoanele, ar trebui să li se permită statelor 
membre să prevadă realizarea serviciilor sociale într-o anumită formă de companie. 
Amendamentul se referă la posibilitățile regiunilor Europei de a formula propriile strategii 
individuale pentru a crea creștere și dezvoltare, pentru a construi societăți favorabile 
incluziunii și pentru a crește atractivitatea acestora în calitate de locuri în care oamenii 
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trăiesc și muncesc.

Amendamentul 190
Jens Nilsson

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cadrul contractelor de servicii 
sociale și de alte servicii specifice 
enumerate în anexa XVI, autoritățile 
contractante pot cere agenților economici 
să reinvestească într-o anumită activitate 
toate profiturile realizate în cadrul acelei 
activități sau pot permite participarea la 
ofertare numai entităților nonprofit.

Or. en

Justificare

Scopul este de a sublinia faptul că autoritățile contractante au dreptul de a impune cerințe 
prin care se asigură utilizarea corespunzătoare a banilor contribuabililor destinați serviciilor 
sociale, chiar și în cadrul achizițiilor publice, nu numai în cadrul activităților desfășurate de 
autoritățile însele. Amendamentul se referă la posibilitățile regiunilor Europei de a formula 
propriile strategii individuale pentru a crea creștere și dezvoltare, pentru a construi societăți 
favorabile incluziunii și pentru a crește atractivitatea acestora în calitate de locuri în care 
oamenii trăiesc și muncesc.

Amendamentul 191
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Justificare

Aceste articole creează sarcini administrative inutile. Statele membre decid în ceea ce 
privește organizarea propriei administrații interioare. Statele membre pot decide să creeze un 
organism de supraveghere (articolul 84) fără reglementare europeană. Articolul 84 este opus 
principiului subsidiarității.

Amendamentul 192
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 193
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 85 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul sau elementele sale principale 
sunt comunicate Comisiei sau 
organismului național de supraveghere, la 
solicitarea acestora.

Raportul sau elementele sale principale 
sunt comunicate Comisiei la solicitarea 
acestora.

Or. en

Amendamentul 194
Heide Rühle

Propunere de directivă
Anexa 16 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele servicii juridice:
79112000-2 Servicii de reprezentare 
juridică
79100000-5 Servicii juridice
79110000-8 Servicii de consultanță și 
reprezentare juridică
79111000-5 Servicii de consultanță 
juridică
79112100-3 Servicii de reprezentare ale 
părților interesate
79120000-1 Servicii de consultanță în 
probleme de brevete și drepturi de autor
79121000-8 Servicii de consultanță în 
probleme de drepturi de autor
79121100-90 Servicii de consultanță în 
probleme de drepturi de autor privind 
software-urile
79130000-4 Servicii de documentare 
juridică și certificare
79131000-1 Servicii de documentare
79132000-8 Servicii de certificare
79140000-7 Servicii de consultanță 
juridică și de informare

Or. en

Justificare

Un tratament specific al serviciilor este justificat numai în măsura în care se aplică tuturor 
serviciilor de aceeași natură, serviciilor juridice – care stau la baza acelorași principii ale 
confidențialității – nu ar trebui să li se aplice un tratament diferențiat.


