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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Practicile transparente și credibile din domeniul achizițiilor publice joacă un rol deosebit de 
important în ceea ce privește eficiența cheltuielilor publice și impactul investițiilor publice 
asupra economiei, în special asupra creșterii durabile și a inovării.

Sistemul de achiziții publice este caracterizat de o complexitate deosebită, în special în cazul 
autorităților locale de dimensiuni mici și al IMM-urilor, prin urmare, ar trebui ca autorităților 
contractante, îndeosebi la nivel regional și local, dar și IMM-urilor să li se asigure un acces 
mai larg la informații clare și la consultanță în ceea ce privește normele UE referitoare la 
achizițiile publice. Obiectivul dezvoltării viitoare a legislației UE în domeniul achizițiilor 
publice trebuie să fie ca procedurile de achiziții publice să devină mai simple, mai ieftine și 
mai favorabile IMM-urilor și investițiilor. 

Este de datoria Comisiei și a statelor membre să asigure instruirea și consultările necesare 
pentru a informa și sprijini autoritățile regionale sau locale și IMM-urile, implicând și alte 
părți interesate cu scopul de a asigura participarea efectivă informată la procedurile de 
achiziții publice și pentru a diminua astfel rata de eroare și neregularitățile, precum și pentru a 
dezvolta expertiza necesară în rândul autorităților contractante din cadrul autorităților locale și 
regionale din domeniul achizițiilor publice.

Într-adevăr, IMM-urile au un potențial enorm de creare de locuri de muncă, dezvoltare și 
inovare; prin urmare, pentru a obține beneficii maxime de pe urma potențialului economic și 
inovator al IMM-urilor în contextul procedurilor de achiziții publice, acestea ar trebui 
încurajate să participe la procedurile de achiziții publice organizate de autoritățile locale și 
regionale.

Raportoarea, cu sprijinul Comisiei, a explicat în avizul său referitor la modernizarea 
achizițiilor publice că achizițiile publice nu ar trebui să se ghideze după principiul costului cel 
mai scăzut, ci ar trebui să țină seama de oferta cea mai sustenabilă și cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic, inclusiv din punctul de vedere al ciclului de viață. Această normă 
ar trebui consolidată în continuare. 

Ar trebui însă clarificat faptul că eficacitatea și eficiența tuturor normelor în materie de 
achiziții publice puse în aplicare la nivel european depind de transpunerea corectă și cât se 
poate de simplificată a normelor respectiva în legislația statelor membre. Cu sprijinul și sub 
supravegherea Comisei, statele membre ar trebui, prin urmare, să se asigure că se evită 
fragmentarea normelor în cadrul Uniunii și că nu există obstacole în calea simplificării 
regimurilor, ca urmare a caracterului extrem de complex și detaliat al normelor conținute în 
directivele propuse.

Clarificarea de ordin juridic și practic a directivelor, în vederea evitării unor noi deficiențe în 
ceea ce privește aplicarea normelor în materie de achiziții publice este esențială. În acest 
context, raportoarea își exprimă speranța că nerespectarea gravă a normelor în materie de 
achiziții publice, constatată în repetate rânduri de Curtea de Conturi în ceea ce privește 
punerea în aplicare a proiectelor în cadrul FEDER și al Fondului de coeziune și cauzată, în 
special, de complexitatea procedurilor de achiziție, de inconsecvența dintre ele și procedurile 
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care stau la baza utilizării fondurilor structurale și a Fondului de coeziune și de transpunerea 
incorectă a legislației UE în legislația națională, va fi soluționată în cele din urmă și va fi luată 
în considerare în mod corespunzător în interpretarea și aplicarea viitoarelor norme în 
domeniul achizițiilor publice.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu ar trebui afectată autonomia de decizie a achizitorilor în ceea ce privește achizițiile.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Atribuirea contractelor trebuie 
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparență, nediscriminare și egalitate de 
tratament. Aceste criterii trebuie să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiții de concurență efectivă, inclusiv 
atunci când entitățile contractante necesită 
lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate 
care să fie cât mai adaptate la nevoile lor.
Prin urmare, trebuie să li se permită 
entităților contractante să adopte drept 
criteriu de atribuire fie „cea mai 
avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic”, fie „costul cel mai scăzut”, 
ținând cont de faptul că, în acest din urmă 
caz, ele sunt libere să stabilească standarde 
de calitate corespunzătoare utilizând 
specificațiile tehnice sau condițiile de 
executare a contractului.

(43) Atribuirea contractelor trebuie 
realizată pe baza unor criterii obiective 
care să asigure respectarea principiilor de 
transparență, nediscriminare și egalitate de 
tratament. Aceste criterii trebuie să 
garanteze că ofertele sunt evaluate în 
condiții de concurență efectivă, inclusiv 
atunci când entitățile contractante necesită 
lucrări, bunuri și servicii de înaltă calitate 
care să fie cât mai adaptate la nevoile lor.
Prin urmare, este de preferat să li se 
permită entităților contractante să adopte 
drept criteriu de atribuire „cea mai 
avantajoasă ofertă din punct de vedere 
economic” sau, ca a doua opțiune, „costul 
cel mai scăzut”, ținând cont de faptul că, în 
acest din urmă caz, ele sunt libere să 
stabilească standarde de calitate 
corespunzătoare utilizând specificațiile 
tehnice sau condițiile de executare a 
contractului.

Or. en

Justificare

Achizițiile publice nu ar trebui să se ghideze după principiul costului cel mai scăzut, ci ar 
trebui să țină seama de oferta cea mai sustenabilă și cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Este posibil ca nu toate entitățile 
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 entităților 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 achiziții la nivel 
transfrontalier.

(59) Este posibil ca nu toate entitățile 
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 reprezintă 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 entităților 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 
transfrontalier.

Or. en

Justificare

Sporirea rolului IMM-urilor în domeniul achizițiilor publice este deosebit de importantă.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 61a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61a) Modul de transpunere a prezentei 
directive este extrem de important pentru 
eforturile de simplificare, precum și 
pentru asigurarea unei abordări uniforme 
în ceea ce privește interpretarea și 
aplicarea normelor UE în materie de 
achiziții publice, contribuind astfel la 
securitatea juridică necesară impusă de 
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autoritățile contractante, în special la 
nivel regional sau local, și de IMM-uri. 
Prin urmare, Comisia și statele membre 
ar trebui să garanteze că, la transpunerea 
prezentei directive, se ține seama de 
impactul semnificativ al legislației 
naționale în materie de achiziții publice 
asupra procesului de obținere a 
fondurilor Uniunii Europene. Este, deci, 
extrem de important ca statele membre să 
evite, în măsura în care acest lucru este 
posibil, fragmentarea în ceea ce privește 
interpretarea și punerea sa în aplicare, 
contribuind, în același timp, la 
simplificarea la nivel național.

Or. en

Justificare

Este necesar să se ia măsuri pentru ca transpunerea să nu creeze obstacole în calea 
eforturilor de simplificare și armonizare cu scopul de a evita fragmentarea normelor în 
cadrul Uniunii, care ar afecta îndeosebi IMM-urile și autoritățile contractante de dimensiuni 
mai mici, la nivel local și regional.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea pragurilor va fi adaptată anual 
în conformitate cu modificările aduse 
indicelui armonizat al prețurilor de 
consum din Spațiul Economic European.

Or. en

Justificare

Stabilirea unei valori fixe pentru praguri nu reflectă modificările constante ale puterii reale 
de cumpărare. Corelarea și ajustarea pragurilor în conformitate cu un index clar ar fi o 
măsură corespunzătoare.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Din doi în doi ani, începând de la data de 
30 iunie 2014, Comisia verifică dacă 
pragurile prevăzute la articolul 12 literele 
(a) și (b) corespund pragurilor fixate în 
Acordul privind achizițiile publice și, dacă 
este necesar, le revizuiește.

Din doi în doi ani, începând de la data de 
30 iunie 2014, Comisia verifică dacă 
pragurile prevăzute la articolul 12 literele 
(a) și (b) corespund pragurilor fixate în 
Acordul privind achizițiile publice și, dacă 
este necesar, după consultarea statelor 
membre cu privire la aplicarea pragurilor 
în anumite sectoare și anumitor tipuri de 
contracte, le revizuiește.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui consultate înainte de revizuirea pragurilor în anumite sectoare și în 
cazul anumitor tipuri de contracte.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 19 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) servicii de arbitraj și de conciliere; (b) serviciile de arbitraj și de conciliere, 
inclusiv serviciile de adjudecare a 
disputelor;

Or. en

Justificare

„Serviciile de adjudecare a disputelor” sunt servicii specifice de conciliere legate de 
utilizarea condițiilor internaționale ale FIDIC în ceea ce privește contractele de construcții 
de clădiri sau lucrări de geniu civil, adoptate de Banca Mondială.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) toate activitățile persoanei juridice în 
cauză sunt efectuate pentru autoritatea 
contractantă care o controlează sau pentru 
alte persoane juridice controlate de 
respectiva autoritate contractantă sau în 
funcție de furnizarea de servicii de interes 
general;

Or. en

Justificare

Furnizarea de servicii de interes general (SIG) nu este orientată spre profit, ci vizează 
satisfacerea nevoilor cetățenilor. Prin urmare, ar trebui să se țină seama de activitățile în 
domeniul SIG.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organele de decizie ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților 
contractante participante;

(a) organele de decizie ale persoanei 
juridice controlate sunt compuse din 
reprezentanți ai tuturor autorităților 
contractante participante, iar autoritățile 
contractante pot numi doar reprezentanți 
comuni;

Or. en

Justificare

Numirea de reprezentanți comuni se practică în mod obișnuit. Nu există niciun motiv pentru a 
interzice această modalitate eficientă de colaborare într-un mod convenit de comun acord.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 21 – 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 derulare trebuie 
deschise concurenței prin intermediul 
procedurilor normale de achiziții.

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 cazurilor în care participarea 
privată nu a fost planificată sau prevăzută 
în momentul contractării inițiale.

Or. en

Justificare

În conformitate cu deciziile Curții Europene de Justiție (C-458/03), nu orice participare 
privată conduce neapărat la încheierea contractelor existente.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 29 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principii aplicabile achizițiilor Obiectivul și principiile aplicabile 
achizițiilor

Or. en

Justificare

Unele state membre au precizat că ar trebui menționat obiectivul directivei.
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 29 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul directivei este garantarea 
eficienței utilizării fondurilor publice, 
promovarea unor achiziții publice de 
înaltă calitate, îmbunătățirea condițiilor 
de concurență și a funcționării piețelor de 
achiziții publice și a oportunităților egale 
pentru companii și alți furnizori prin 
atribuirea contractelor de achiziții publice 
de lucrări, de bunuri și de servicii în 
condiții competitive de ofertare pentru 
achizițiile publice.

Or. en

Justificare

Unele state membre au precizat că ar trebui menționat obiectivul directivei.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, pentru contractele de 
achiziții de servicii și de lucrări, precum și 
pentru contractele de achiziții de bunuri 
care implică, în plus, servicii sau lucrări de 
amplasare și de instalare, persoanele 
juridice pot fi obligate să indice, în cadrul 
ofertelor sau cererilor lor de participare,
numele și calificările profesionale 
pertinente ale persoanelor responsabile cu 
executarea contractului în cauză.

Cu toate acestea, pentru contractele de 
achiziții de servicii și de lucrări, precum și 
pentru contractele de achiziții de bunuri 
care implică, în plus, servicii sau lucrări de 
amplasare și de instalare, persoanele 
juridice pot fi obligate să indice, în cadrul 
ofertelor sau cererilor lor de participare, 
calificările profesionale pertinente ale 
persoanelor responsabile cu executarea 
contractului în cauză.

Or. en
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Justificare

Textul, astfel cum este formulat în momentul de față, sugerează că, pentru furnizarea de 
servicii de către, în principal, personal calificat (cum ar fi consultanța în domeniul 
ingineriei), ar putea fi necesară definirea echipelor de proiect de către candidați în cererea 
de participare. Având în vedere durata procedurii de selecție și atribuire, este, practic, 
imposibil ca oferta să conțină în această etapă un angajament în ceea ce privește personalul 
prevăzut.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile contractante pot stabili condiții 
specifice pentru executarea unui contract 
de către un grup, dacă aceste condiții sunt 
justificate de motive obiective și sunt 
proporționate. Aceste condiții pot impune 
unui grup să adopte o formă juridică 
specifică, odată ce i-a fost atribuit 
contractul, în măsura în care această 
schimbare este necesară pentru executarea 
în mod satisfăcător a contractului.

Entitățile contractante pot stabili condiții 
specifice pentru executarea unui contract 
de către un grup, dacă aceste condiții sunt 
justificate de motive obiective și sunt 
proporționate. Aceste condiții pot impune 
unui grup să adopte o formă juridică 
specifică, odată ce i-a fost atribuit 
contractul, în cazul în care și în măsura în 
care această schimbare este strict necesară 
pentru executarea în mod satisfăcător a 
contractului.

Or. en

Justificare

Această cerință ar trebui limitată cât mai mult posibil pentru a evita impunerea unor sarcini 
inutile pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziții unor 
ateliere protejate și unor operatori 
economici al căror scop principal este 
integrarea socială și profesională a 

Statele membre pot rezerva dreptul de 
participare la procedurile de achiziții:
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lucrătorilor cu dizabilități și defavorizați 
sau pot prevedea ca astfel de contracte să 
fie executate în contextul programelor de 
angajare protejate, dacă peste 30 % din 
angajații atelierelor, operatorilor 
economici sau programelor în cauză sunt
lucrători cu dizabilități sau defavorizați.

a) unor ateliere protejate sau pot prevedea 
ca astfel de contracte să fie executate în 
cadrul unor programe de angajare 
protejate, cu condiția ca majoritatea 
angajaților vizați să fie persoane cu 
dizabilități care, din cauza gravității 
dizabilităților lor, nu pot exercita o 
activitate profesională în condiții normale 
sau nu pot găsi cu ușurință un loc de 
muncă pe piața tradițională a muncii;
b) unor întreprinderi sau programe 
sociale care au drept obiectiv principal 
integrarea socială și profesională a 
lucrătorilor defavorizați, cu condiția ca cel 
puțin 30% din angajații întreprinderilor
sau programelor în cauză să fie lucrători cu 
dizabilități sau defavorizați.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se țină seama de situația specifică a persoanelor cu dizabilități și a lucrătorilor 
defavorizați pentru a asigura oportunități egale și pentru a contribui la coeziunea socială. Cu 
toate acestea, cele două situații ar trebui separate și tratate diferit.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 

(2) Cu excepția cazului în care se prevede 
altfel în prezenta directivă sau în legislația 
națională privind accesul la informații și 
fără a aduce atingere obligațiilor legate de 
publicitatea contractelor atribuite și de 
informațiile pentru candidați și ofertanți 
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prevăzute la articolele 64 și 69 din prezenta 
directivă, entitatea contractantă nu trebuie 
să dezvăluie informațiile transmise de către 
operatorii economici și desemnate de 
aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, fără 
a se limita la acestea, secrete tehnice sau 
comerciale și aspectele confidențiale ale 
ofertelor.

prevăzute la articolele 64 și 69 din prezenta 
directivă, entitatea contractantă nu trebuie 
să dezvăluie informațiile transmise de către 
operatorii economici și desemnate de 
aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, fără 
a se limita la acestea, secrete tehnice sau 
comerciale și aspectele confidențiale ale 
ofertelor, cu excepția cazului în care este 
absolut necesar în scopul prezentei 
directive sau al legislației naționale 
aplicabile.

Or. en

Justificare

Pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, este important să nu se dezvăluie niciun fel 
de informații, cu excepția cazurilor în care dezvăluirea lor este justificată.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 40 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

Termenul minim de primire a ofertelor este 
de 52 de zile de la data la care s-a trimis 
anunțul de participare.

Or. en

Justificare

Din punct de vedere practic, noile termene limită sunt prea scurte, în special pentru IMM-uri 
și ar putea limita concurența.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim pentru primirea cererilor 
de participare trebuie să fie, ca regulă 
generală, de cel puțin 30 de zile de la data 

Termenul minim pentru primirea cererilor 
de participare trebuie să fie, ca regulă 
generală, de cel puțin 37 de zile de la data 
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trimiterii anunțului de participare sau a 
invitației pentru confirmarea interesului și 
în niciun caz nu poate fi mai mic de 15 
zile.

trimiterii anunțului de participare sau a 
invitației pentru confirmarea interesului și 
în niciun caz nu poate fi mai mic de 15 
zile.

Or. en

Justificare

Din punct de vedere practic, noile termene limită sunt prea scurte, în special pentru IMM-uri 
și ar putea limita concurența.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu este posibil să se ajungă 
la un acord cu privire la termenul pentru 
primirea ofertelor, entitatea contractantă 
stabilește un termen care în niciun caz nu 
poate fi mai mic de 10 zile de la data 
trimiterii invitației de participare la 
procedura de ofertare.

În cazul în care nu este posibil să se ajungă 
la un acord cu privire la termenul pentru 
primirea ofertelor, entitatea contractantă 
stabilește un termen care în niciun caz nu 
poate fi mai mic de 20 de zile de la data 
trimiterii invitației de participare la 
procedura de ofertare.

Or. en

Justificare

Din punct de vedere practic, noile termene limită sunt prea scurte, în special pentru IMM-uri 
și ar putea limita concurența.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul minim pentru primirea cererilor 
de participare trebuie să fie, ca regulă 
generală, de cel puțin 30 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț orientativ periodic ca 
mijloc de invitare la procedura 

Termenul minim pentru primirea cererilor 
de participare trebuie să fie, ca regulă 
generală, de cel puțin 37 de zile de la data 
trimiterii anunțului de participare sau, dacă 
se utilizează un anunț orientativ periodic ca 
mijloc de invitare la procedura 
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concurențială de ofertare, de la data 
trimiterii invitației pentru confirmarea 
interesului și nu poate fi în niciun caz mai 
mic de 15 zile.

concurențială de ofertare, de la data 
trimiterii invitației pentru confirmarea 
interesului și nu poate fi în niciun caz mai 
mic de 15 zile.

Or. en

Justificare

Din punct de vedere practic, noile termene limită sunt prea scurte, în special pentru IMM-uri 
și ar putea limita concurența.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu este posibil să se ajungă 
la un acord cu privire la termenul pentru 
primirea ofertelor, entitatea contractantă 
stabilește un termen care în niciun caz nu 
poate fi mai mic de 10 zile de la data 
trimiterii invitației de participare la 
procedura de ofertare.

În cazul în care nu este posibil să se ajungă 
la un acord cu privire la termenul pentru 
primirea ofertelor, entitatea contractantă 
stabilește un termen care în niciun caz nu 
poate fi mai mic de 20 de zile de la data 
trimiterii invitației de participare la 
procedura de ofertare.

Or. en

Justificare

Din punct de vedere practic, noile termene limită sunt prea scurte, în special pentru IMM-uri 
și ar putea limita concurența.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 44 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În aplicarea literei (g) de la alineatul (1) 
din prezentul articol, proiectul de bază 
indică amploarea eventualelor lucrări sau 
servicii suplimentare și condițiile în care 
vor fi atribuite. Încă de la deschiderea 
procedurii de ofertare pentru primul 

eliminat
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proiect, se notifică faptul că se poate 
recurge la această procedură, iar 
entitățile contractante țin seama de costul 
total estimat al lucrărilor sau serviciilor 
ulterioare atunci când aplică articolele 12 
și 13.

Or. en

Justificare

Eventualele lucrări sau servicii suplimentare pentru proiectul de bază sunt indicate prin 
intermediul instrumentului „Opțiuni”. Prin urmare, o declarație suplimentară este 
redundantă.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 45 – 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 depăși 
termenul stabilit de dispozițiile naționale 
ale statelor membre individuale.

Or. en

Justificare

Pentru o mai bună reglementare, o măsură corespunzătoare ar fi stabilirea termenului maxim 
în funcție de nevoile specifice în statele membre individuale.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Entitățile contractante pot să utilizeze 
licitații electronice, în cadrul cărora sunt 
prezentate noi prețuri, revizuite în sens 
descrescător, și/sau noi valori aferente 
anumitor elemente ale ofertelor. Anumite 
contracte de servicii și anumite contracte 
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de lucrări care au ca obiect prestații 
intelectuale, cum ar fi proiectarea de 
lucrări, nu pot face obiectul licitațiilor 
electronice.

Or. en

Justificare

Nu mai este valabilă excluderea „anumitor contracte de servicii și a anumitor contracte de 
lucrări care au ca obiect prestații intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări”, prevăzută 
de directiva din 2004. S-a dovedit faptul că „licitațiile inversate” pentru consultanța în 
domeniul serviciilor de inginerie afectează negativ, în mod direct sau indirect, calitatea 
serviciilor prestate și utilizarea lor ulterioară pentru construcție sau fabricare.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În absența unui acord care să stabilească 
legislația aplicabilă în materie de achiziții 
publice, legislația națională care 
reglementează atribuirea contractelor se 
determină în conformitate cu regulile 
prezentate în continuare:

În absența unui acord care să stabilească 
legislația aplicabilă în materie de achiziții 
publice în temeiul alineatului (3), 
legislația națională care reglementează 
atribuirea contractelor se determină în 
conformitate cu regulile prezentate în 
continuare:

Or. en

Justificare

Ca și în cazul alineatului (6), situația concretă a absenței unui acord căruia i se aplică 
prezentul alineat ar trebui specificată.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel de măsuri includ comunicarea către 
ceilalți candidați și ofertanți a oricăror 
informații pertinente care au fost transmise 

Astfel de măsuri includ comunicarea către 
ceilalți candidați și ofertanți a oricăror 
informații pertinente care au fost transmise 
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în contextul participării candidatului sau 
ofertantului la elaborarea procedurii de 
achiziție sau care decurg din această 
participare și stabilirea unor termene 
adecvate pentru primirea ofertelor. 
Candidatul sau ofertantul în cauză este 
exclus din cadrul procedurii numai dacă nu 
există niciun alt mijloc pentru a asigura 
respectarea obligației de a se conforma 
principiului egalității de tratament.

în contextul participării candidatului sau 
ofertantului la elaborarea procedurii de 
achiziție sau care decurg din această 
participare și stabilirea unor termene 
adecvate pentru primirea ofertelor. 
Candidatul sau ofertantul în cauză este 
exclus din cadrul procedurii numai dacă 
autoritatea contractantă dovedește că nu 
există niciun alt mijloc pentru a asigura 
respectarea principiului egalității de 
tratament.

Or. en

Justificare

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Specificațiile tehnice trebuie să precizeze 
totodată dacă va fi necesar transferul 
drepturilor de proprietate intelectuală.

Specificațiile tehnice trebuie să precizeze 
totodată dacă va fi necesar transferul 
drepturilor de proprietate intelectuală și, 
dacă este, care sunt condițiile de plată 
pentru achiziționarea acestor drepturi.

Or. en

Justificare

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
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intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitățile contractante își pot face
cunoscute intențiile cu privire la achizițiile 
planificate prin publicarea unui anunț 
orientativ periodic cât mai curând posibil 
după începerea exercițiului bugetar. Aceste 
anunțuri trebuie să conțină informațiile 
prevăzute în anexa VI partea A secțiunea I. 
Ele se publică fie de Comisie, fie de 
entitățile contractante pe profilul lor de 
cumpărător, în conformitate cu anexa IX 
punctul 2 litera (b). Atunci când anunțul 
este publicat de entitățile contractante pe 
profilul lor de cumpărător, acestea notifică 
publicarea anunțului indicativ periodic pe 
un profil de cumpărător în conformitate cu 
anexa IX punctul 3.

(1) Entitățile contractante își fac cunoscute 
intențiile cu privire la achizițiile planificate 
prin publicarea unui anunț orientativ 
periodic cât mai curând posibil după 
începerea exercițiului bugetar. Aceste 
anunțuri trebuie să conțină informațiile 
prevăzute în anexa VI partea A secțiunea I. 
Ele se publică fie de Comisie, fie de 
entitățile contractante pe profilul lor de 
cumpărător, în conformitate cu anexa IX 
punctul 2 litera (b). Atunci când anunțul 
este publicat de entitățile contractante pe 
profilul lor de cumpărător, acestea notifică 
publicarea anunțului indicativ periodic pe 
un profil de cumpărător în conformitate cu 
anexa IX punctul 3.

Or. en

Justificare

În scopul transparenței și al informării pe deplin a întreprinderilor, îndeosebi a IMM-urilor, 
precum și pentru a le acorda timp suficient să-și pregătească ofertele în avans, publicarea 
anunțurilor de intenție ar trebui să fie obligatorie.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 70 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Entitățile contractante pot decide să nu 
atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 

(5) Entitățile contractante pot decide să nu 
atribuie un contract ofertantului care a 
depus cea mai bună ofertă, dacă stabilesc 
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că oferta nu este conformă, cel puțin în 
mod echivalent, cu obligațiile prevăzute de 
legislația Uniunii în domeniul social, al 
muncii sau al mediului sau cu dispozițiile 
internaționale în domeniul social și al 
mediului enumerate în anexa XIV.

că oferta nu este conformă, cel puțin în 
mod echivalent, cu obligațiile prevăzute 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 XIV.

Or. en

Justificare

Extinderea domeniului de aplicare al eventualelor obligații în domeniul legislației sociale, a 
muncii și a mediului ar reprezenta o bună oportunitate pentru ca achizițiile publice să fie 
percepute drept sustenabile și demne de încredere.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriul la care se face referire la litera 
(a) are întâietate față de criteriul 
menționat la litera (b), cu excepția cazului 
în care există motive de a nu-l respecta.

Or. en

Justificare

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ar trebui preferată, întrucât 
permite obținerea celei mai bune și mai avantajoase oferte din punct de vedere economic și 
social și a celui mai bun raport calitate-preț. Cu toate acestea, dacă există motive suficiente 
pentru a face acest lucru, autoritățile contractante ar trebui să poată aplica cel de-al doilea 
criteriu.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 76 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

tehnice, estetice și funcționale, 
accesibilitatea, proiectarea pentru toți 
utilizatorii, caracteristicile ecologice și 
sociale care contribuie la dezvoltarea 
durabilă și la ocuparea forței de muncă și
caracterul inovator;

Or. en

Justificare

Pentru a contribui într-o mai mare măsură la dezvoltarea durabilă, ar trebui incluse mai 
multe criterii sociale eficiente, în spiritul Strategiei UE 2020.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre pot dispune ca, la 
cererea subcontractantului și atunci când 
natura contractului permite acest lucru, 
entitatea contractantă să transfere direct 
subcontractantului respectiv plățile datorate 
pentru serviciile, bunurile sau lucrările 
furnizate contractantului principal. În acest 
caz, statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare pentru a permite 
contractantului principal să formuleze 
obiecții ex-post cu privire la plățile 
necuvenite și prevad reglementări care să-
i permită autorității contractante să-și 
asume statutul de parte semnatară preluat 
de la contractantul principal fără a 
organiza o nouă licitație, dacă este 
necesar, în scopul securității juridice. 
Dispozițiile privind această modalitate de 
plată trebuie incluse în documentele 
achiziției.

Or. en

Justificare

Dacă este necesar (de exemplu, în cazul unui contractant principal insolvabil), autoritatea 
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contractantă trebuie să poată încheia mandatul fără să piardă securitatea juridică). Prin 
urmare, dispozițiile naționale ar trebui să prevadă posibilitatea de asumare a statutului de 
parte semnatară și renegocierea clauzelor contractuale aflate în litigiu. Contractantul 
principal ar trebui să beneficieze de dreptul de a formula obiecții cu privire la plățile 
necuvenite numai după îndeplinirea contractului; în caz contrar, sub-contractanții ar bloca în 
cele din urmă concurența.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică în cazul preluării poziției 
contractantului inițial prin succesiune cu 
titlu universal sau particular, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale, de 
către un alt operator economic care 
îndeplinește criteriile calitative de selecție 
stabilite inițial, cu condiția ca aceasta să nu 
implice alte modificări substanțiale ale
contractului și să nu se facă în scopul de a 
eluda aplicarea prezentei directive.

Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică în cazul preluării poziției 
contractantului inițial prin succesiune cu 
titlu universal sau particular, ca urmare a 
insolvenței sau a unor operațiuni de 
restructurare a societății comerciale, a 
transferului de capital sau de active sau 
pe baza unei clauze contractuale a unui
alt operator economic care îndeplinește 
criteriile calitative de selecție stabilite 
inițial, cu condiția ca aceasta să nu implice 
alte modificări substanțiale ale concesiunii
și să nu se facă în scopul de a eluda 
aplicarea prezentei directive.

Or. en

Justificare

Pentru îndeplinirea corectă a contractului aflat în desfășurare, fără schimbarea clauzelor, 
este cât se poate de legitim ca, sub supravegherea Curții, autoritatea contractantă să se 
opună substituirii unui partener contractual pe motiv că noua parte contractantă nu ar 
prezenta aceleași garanții financiare și în materie de competențe ca cea pe care o înlocuiește.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 83 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
constată, în cadrul unei proceduri în 

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

temeiul articolului 258 din tratat, că un stat 
membru a încălcat obligațiile care îi revin 
în temeiul tratatelor, deoarece o entitate 
contractantă aparținând statului membru 
respectiv a atribuit contractul în cauză fără 
a respecta obligațiile care îi revin în 
temeiul tratatelor și al prezentei directive, 
sub rezerva dreptului de compensare a 
partenerului contractual.

Or. en

Justificare

Menționarea „condițiilor stabilite în legislația națională” nu este suficientă pentru a aborda 
absența principiului compensării în cazul încheierii contractului înainte de termenul prevăzut 
- în condițiile în care nu este vorba despre o încălcare a contractului. De asemenea, pentru a 
asigura eficacitatea principiului compensării în toate statele membre, el trebuie inclus în 
legislația UE.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că entitățile 
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 entitățile 
contractante pot să țină seama de nevoia de 
a asigura accesul universal, calitatea, 
continuitatea, accesibilitatea, un preț 
accesibil, disponibilitatea, siguranța 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.

Or. en

Justificare

Aceste caracteristici ale serviciilor de interes general sunt esențiale și ar trebui asigurate în 
cea mai mare măsură posibil în acest cadru.
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Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 93 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) furnizarea de consiliere juridică 
generală și specifică pentru entitățile 
contractante privind interpretarea și 
punerea în aplicare a normelor și 
principiilor privind achizițiile publice;

Or. en

Justificare

În calitate de organism specializat și central, organismul independent ar trebui să fie 
responsabil cu furnizarea de consiliere juridică și orientări practice în termeni generali și în 
cazuri specifice pentru autoritățile contractante privind interpretarea și punerea în aplicare a 
normelor și principiilor de achiziții publice.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 93 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) instituirea și aplicarea unor sisteme 
cuprinzătoare și eficiente de alertare pentru 
a preveni, detecta și raporta în mod adecvat 
cazurile de fraudă, corupție, conflict de 
interese și alte nereguli grave în domeniul 
achizițiilor;

(d) instituirea și aplicarea unor sisteme 
cuprinzătoare și eficiente de alertare pentru 
a preveni, detecta și raporta în mod adecvat 
cazurile de fraudă, corupție, conflict de 
interese și orice nereguli în domeniul 
achizițiilor;

Or. en

Justificare

Pentru a consolida în continuare uniformitatea procedurilor organizate de autoritățile 
contractante și în scop pedagogic, este importantă includerea tuturor tipurilor de nereguli, 
indiferent de gravitatea lor.
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Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile contractante păstrează 
informații corespunzătoare referitoare la 
fiecare contract, la fiecare acord-cadru și la 
fiecare dată când s-a instituit un sistem 
dinamic de achiziții. Aceste informații 
trebuie să fie suficiente pentru a le permite, 
la o dată ulterioară, să justifice deciziile 
luate în legătură cu:

Entitățile contractante păstrează 
informații corespunzătoare referitoare la 
fiecare contract, la fiecare acord-cadru, în 
cazul în care depășesc anumite praguri, și 
la fiecare dată când s-a instituit un sistem 
dinamic de achiziții. Aceste informații 
trebuie să fie suficiente pentru a le permite, 
la o dată ulterioară, să justifice deciziile 
luate în legătură cu:

Or. en

Justificare

Elaborarea de rapoarte scrise în conformitate cu dispozițiile de la articolul 85 ar trebui să fie 
necesară doar în cazul „achizițiilor publice pentru contractele care depășesc anumite 
praguri”. Elaborarea lor pentru „achiziții publice sub anumite praguri” ar crea numeroase 
sarcini birocratice. Aceste sarcini trebuie să fie proporționale, în mod rezonabil, cu valorile 
monetare aflate în joc.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile se păstrează timp de minim 
patru ani de la data atribuirii contractului, 
astfel încât entitatea contractantă să aibă 
posibilitatea, în acel termen, să furnizeze 
informațiile necesare Comisiei sau 
organismului național de supraveghere, la 
cerere.

(2) Informațiile se păstrează timp de minim 
patru ani de la data atribuirii contractului, 
astfel încât entitatea contractantă să aibă 
posibilitatea, în acel termen, să furnizeze 
informațiile necesare Comisiei sau 
organismului național de supraveghere.

Or. en

Justificare

O astfel de obligație de raportare nu se justifică, cu excepția cazului în care este necesară în 



PA\906623RO.doc 27/28 PE492.648v01-00

RO

scopul prezentării obligatorii a concluziilor.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 96 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea îmbunătățirii accesului la 
achizițiile publice pentru operatorii 
economici, în special pentru IMM-uri, și 
pentru a facilita înțelegerea corectă a 
dispozițiilor prezentei directive, statele 
membre se asigură că se poate obține 
asistența corespunzătoare, inclusiv prin 
mijloace electronice sau prin utilizarea 
rețelelor existente destinate asistenței în 
afaceri.

(2) În vederea îmbunătățirii accesului la 
achizițiile publice pentru operatorii 
economici, în special pentru IMM-uri, și 
pentru a facilita înțelegerea corectă a 
dispozițiilor prezentei directive, Comisia și
statele membre se asigură că se pot obține
informațiile și asistența corespunzătoare în 
timp util, inclusiv prin mijloace electronice 
sau prin utilizarea rețelelor existente 
destinate asistenței în afaceri.

Or. en

Justificare

Având în vedere caracterul foarte tehnic al textelor, Comisia ar trebui să participe, de 
asemenea, la acest efort. În plus, este crucial ca IMM-urile să obțină informațiile de care au 
nevoie în timp util.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 96 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Anunțurile menționate la articolele 
61, 62, 63 și 64 includ informații 
referitoare la organismul sau organismele 
prevăzute la alineatul (4) al prezentului 
articol.

Or. en

Justificare

Informațiile referitoare la organismele care furnizează asistență autorităților contractante și 
întreprinderilor ar trebui să fie disponibile la scară largă și ușor de găsit.
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Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 97 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre, cu ajutorul Comisiei, 
cooperează între ele la elaborarea de 
orientări pentru ca autoritățile 
contractante să verifice existența unui 
interes transfrontalier în anumite cazuri, 
în special pentru a crește eficiența 
cheltuielilor de punere în aplicare a 
programelor finanțate de instrumentele 
politicii de coeziune sau de alte 
instrumente ale UE.

Or. en

Justificare

Amendamentul este în conformitate cu avizul REGI referitor la modernizarea achizițiilor 
publice și îndeosebi cu alineatele (7) și (15) din avizul în cauză.


