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Amendamentul 15
Heide Rühle

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Comisia pentru piața internă și protecția 
consumatorilor recomandă Comisiei 
pentru comerț internațional, competentă 
în fond, să propună respingerea 
propunerii Comisiei.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu pare să fie un instrument adecvat pentru a aborda obiectivul 
urmărit. Deși propunerea Comisiei este prezentată ca soluție în ceea ce privește protejarea 
pieței de achiziții a UE de concurența neloială din țările terțe, în realitate, pare să încerce 
forțarea deschiderii piețelor de achiziții din țările terțe fără să confere valoare adăugată 
calității achizițiilor din Europa.

Amendamentul 16
Emma McClarkin

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Comisia pentru piața internă și protecția 
consumatorilor recomandă Comisiei 
pentru comerț internațional, competentă 
în fond, să propună respingerea 
propunerii Comisiei.

Or. en

Justificare

Uniunea Europeană riscă să afecteze grav piața sa internă și să aibă un impact negativ 
asupra propriilor afaceri prin punerea în aplicare a acestei propuneri. Excluderea anumitor 
întreprinderi din țări terțe implică posibilitatea de a reduce competitivitatea de pe piața 
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unică, în timp ce întreprinderile UE care sunt furnizori pentru întreprinderi din țări terțe sau 
care se bazează pe întreprinderi din țări terțe din lanțurile de aprovizionare ar putea suferi 
de pe urma excluderii lor. Această măsură nu ar trebui luată în climatul economic actual.

Amendamentul 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind accesul bunurilor și al serviciilor 
din țări terțe pe piața internă a achizițiilor 
publice a Uniunii și procedurile de 
sprijinire a negocierilor referitoare la 
accesul bunurilor și al serviciilor din 
Uniune pe piețele achizițiilor publice din 
țări terțe

privind accesul bunurilor și al serviciilor 
din țări terțe pe piața internă a achizițiilor 
publice și a concesiunilor din cadrul
Uniunii și procedurile de sprijinire a 
negocierilor referitoare la accesul bunurilor 
și al serviciilor din Uniune pe piețele 
achizițiilor publice și ale concesiunilor din 
țări terțe

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă celui specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 18
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 21 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană prevede că Uniunea 
trebuie să definească și să desfășoare 
politici comune și acțiuni și să acționeze 
pentru asigurarea unui nivel înalt de 
cooperare în toate domeniile relațiilor 
internaționale, în scopul, printre altele, de a 
încuraja integrarea tuturor țărilor în 
economia mondială, inclusiv prin 
eliminarea treptată a barierelor în calea 
comerțului internațional.

(1) Articolul 21 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană prevede că Uniunea 
trebuie să definească și să desfășoare 
politici și acțiuni comune și să acționeze 
pentru asigurarea unui nivel înalt de 
cooperare în toate domeniile relațiilor 
internaționale, în scopul, printre altele, de a 
încuraja integrarea tuturor țărilor în 
economia mondială, inclusiv prin 
eliminarea treptată a barierelor în calea 
comerțului internațional. La același 
articol 21, se prevede că acțiunea Uniunii 
Europene pe scena internațională are la 
bază principiile care au inspirat crearea, 
dezvoltarea și extinderea sa și pe care 
intenționează să le promoveze în lumea 
întreagă: democrația, statul de drept, 
universalitatea și indivizibilitatea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, respectarea demnității 
umane, a principiilor egalității și a 
solidarității, precum și respectarea 
principiilor Cartei Organizației Națiunilor 
Unite și a dreptului internațional.

Or. en

Amendamentul 19
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, 
Uniunea susține o deschidere ambițioasă a 
piețelor internaționale ale achizițiilor 
publice ale Uniunii și ale partenerilor săi 
comerciali, într-un spirit de reciprocitate și 
avantaje pentru toate părțile.

(5) În cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, 
Uniunea susține o deschidere ambițioasă a 
piețelor internaționale ale achizițiilor 
publice ale Uniunii și ale partenerilor săi 
comerciali, într-un spirit de transparență, 
beneficiu reciproc și de respectare a 
concurenței libere și echitabile.
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Or. en

Amendamentul 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, 
Uniunea susține o deschidere ambițioasă a 
piețelor internaționale ale achizițiilor 
publice ale Uniunii și ale partenerilor săi 
comerciali, într-un spirit de reciprocitate și 
avantaje pentru toate părțile.

(5) În cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, 
Uniunea susține o deschidere ambițioasă a 
piețelor internaționale ale achizițiilor 
publice și ale concesiunilor din cadrul 
Uniunii și ale partenerilor săi comerciali, 
într-un spirit de reciprocitate și avantaje 
pentru toate părțile.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și la directiva 
privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă celui 
specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice („public 
procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru aceste două tipuri 
de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie 
ilustrată în regulament. La nivel internațional, numai concesiunile de lucrări sunt în prezent 
reglementate.

Amendamentul 21
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, 
Uniunea susține o deschidere ambițioasă a 
piețelor internaționale ale achizițiilor 
publice ale Uniunii și ale partenerilor săi 
comerciali, într-un spirit de reciprocitate 

(5) În cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, 
Uniunea susține o deschidere ambițioasă a 
piețelor internaționale ale achizițiilor 
publice ale Uniunii și ale partenerilor săi 
comerciali, care vizează crearea unor 



AM\943395RO.doc 7/74 PE516.621v01-00

RO

și avantaje pentru toate părțile. condiții de concurență echitabile și a unor 
beneficii reciproce.

Or. en

Amendamentul 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, 
Uniunea susține o deschidere ambițioasă a 
piețelor internaționale ale achizițiilor 
publice ale Uniunii și ale partenerilor săi 
comerciali, într-un spirit de reciprocitate și 
avantaje pentru toate părțile.

(5) În cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului și prin relațiile sale bilaterale, 
Uniunea susține o deschidere ambițioasă a 
piețelor internaționale ale achizițiilor 
publice ale Uniunii și ale partenerilor săi 
comerciali, într-un spirit de reciprocitate și 
avantaje pentru toate părțile, lărgind 
perspectivele pieței comune care devine 
mai competitivă și răspunzând, prin 
urmare, obiectivelor politicii economice 
comunitare.

Or. it

Amendamentul 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Multe țări terțe sunt reticente față de 
deschiderea propriilor piețe de achiziții 
publice pentru concurența internațională 
sau față de a-și deschide piețele mai mult 
decât au făcut-o până în prezent. În 
consecință, operatorii economici din 
Uniune se confruntă cu practici restrictive 
de achiziții publice din partea multor 
parteneri comerciali ai Uniunii. 

(6) Multe țări terțe sunt reticente față de 
deschiderea propriilor piețe de achiziții 
publice și propriilor concesiuni pentru 
concurența internațională sau față de a-și 
deschide piețele mai mult decât au făcut-o 
până în prezent. În consecință, operatorii 
economici din Uniune se confruntă cu 
practici restrictive de achiziții publice și de 
concesiuni din partea multor parteneri 
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Respectivele practici restrictive privind 
achizițiile duc la pierderea unor 
oportunități comerciale importante.

comerciali ai Uniunii. Respectivele practici 
restrictive privind achizițiile duc la 
pierderea unor oportunități comerciale 
importante.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă celui specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Promovarea deschiderii reciproce a 
piețelor internaționale de achiziții 
constituie obiectivul principal al 
prezentului regulament. Garantarea unei 
concurențe reciproc avantajoase la 
nivelul UE și al partenerilor săi va 
permite creșterea competitivității pieței 
interne europene și sprijinirea creșterii 
economiei noastre.

Or. en

Amendamentul 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu articolul 207 din 
TFUE, politica comercială comună în 
domeniul achizițiilor publice trebuie să se 
bazeze pe principii uniforme.

(8) În conformitate cu articolul 207 din 
TFUE, politica comercială comună în 
domeniul achizițiilor publice și al 
concesiunilor trebuie să se bazeze pe 
principii uniforme.

Or. fr

Amendamentul 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În interesul securității juridice a 
operatorilor economici și a 
autorităților/entităților contractante din 
Uniune și din țările terțe, angajamentele 
internaționale referitoare la accesul pe piață 
pe care și le-a asumat Uniunea Europeană 
față de țările terțe în domeniul achizițiilor 
publice trebuie să se reflecte în ordinea 
juridică a UE, asigurând astfel aplicarea 
eficientă a acestora. Comisia trebuie să 
elaboreze niște orientări referitoare la 
aplicarea angajamentelor internaționale 
existente ale Uniunii Europene privind 
accesul pe piață. Aceste orientări trebuie 
actualizate periodic și trebuie să ofere 
informații ușor de folosit.

(9) În interesul securității juridice a 
operatorilor economici și a 
autorităților/entităților contractante din 
Uniune și din țările terțe, angajamentele 
internaționale referitoare la accesul pe piață 
pe care și le-a asumat Uniunea Europeană 
față de țările terțe în domeniul achizițiilor 
publice și al concesiunilor ar trebui să se 
reflecte în ordinea juridică a UE, asigurând 
astfel aplicarea eficientă a acestora. 
Comisia ar trebui să elaboreze niște 
orientări referitoare la aplicarea 
angajamentelor internaționale existente ale 
Uniunii Europene privind accesul pe piață. 
Aceste orientări trebuie actualizate periodic 
și trebuie să ofere informații ușor de 
folosit.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și la directiva 
privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie să corespundă celui 
specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor publice („public 
procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru aceste două tipuri 
de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre acestea trebuie să fie 
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ilustrată în regulament. La nivel internațional, numai concesiunile de lucrări sunt în prezent 
reglementate.

Amendamentul 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Contractele publice nu pot fi 
acordate operatorilor economici care au 
fost implicați într-o organizație criminală, 
în exploatarea muncii copiilor sau în 
traficul cu ființe umane și care nu 
respectă obligațiile prevăzute de legislația 
Uniunii în domeniul dreptului social, al 
muncii sau al mediului sau de dispozițiile 
legislației internaționale în domeniul 
social, al muncii sau al mediului, în 
conformitate cu directivele privind 
achizițiile publice.

Or. en

Amendamentul 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Obiectivele de a îmbunătăți accesul 
operatorilor economici din UE pe piețele 
achizițiilor publice din anumite țări terțe 
protejate prin măsuri restrictive referitoare 
la achiziții publice și de a menține condiții 
egale de concurență în cadrul pieței unice 
europene impun ca tratarea bunurilor și a 
serviciilor din țări terțe care nu fac obiectul 
angajamentelor internaționale ale Uniunii 
să fie armonizată în întreaga Uniune 

(10) Obiectivele de a îmbunătăți accesul 
operatorilor economici din UE pe piețele 
achizițiilor publice și ale concesiunilor din 
anumite țări terțe protejate prin măsuri 
restrictive referitoare la achiziții publice și 
de a menține condiții egale de concurență 
în cadrul pieței unice europene impun ca 
tratarea bunurilor și a serviciilor din țări 
terțe care nu fac obiectul angajamentelor 
internaționale ale Uniunii să fie armonizată 
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Europeană. în întreaga Uniune Europeană.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă celui specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În acest scop, regulile de origine
trebuie stabilite astfel încât 
autoritățile/entitățile contractante să știe 
dacă bunurile și serviciile fac obiectul 
angajamentelor internaționale ale Uniunii 
Europene. Originea unui bun trebuie 
stabilită în conformitate cu articolele 22-26 
din Regulamentul (CE) nr. 2913/1992 al 
Parlamentului European și al Consiliului
din 12 octombrie 1992 de instituire a 
Codului Vamal Comunitar12. În 
conformitate cu acest regulament, bunurile 
trebuie considerate ca fiind bunuri din 
Uniune atunci când sunt obținute sau 
produse în întregime în Uniune. Bunurile 
în producerea cărora au intervenit una sau 
mai multe țări terțe sunt considerate 
originare din țara în care au fost supuse 
ultimei transformări sau prelucrări 
substanțiale, justificate economic, efectuată
într-o întreprindere echipată în acest scop 
și din care a rezultat un produs nou sau 
care reprezintă un stadiu de fabricație 
important. Originea unui serviciu trebuie 
stabilită pe baza originii persoanei fizice 

(11) În acest scop, regulile de origine ar 
trebui stabilite astfel încât 
autoritățile/entitățile contractante să știe 
dacă bunurile și serviciile fac obiectul 
angajamentelor internaționale ale Uniunii 
Europene. Originea unui bun trebuie 
stabilită în conformitate cu articolele 52-55 
din Regulamentul (CE) nr. XXXX/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a unui Cod Vamal al Uniunii, 
inclusiv a unor dispoziții adiționale de 
adoptat în temeiul articolului 55. În 
conformitate cu prezentul regulament, 
bunurile ar trebui considerate ca fiind 
bunuri din Uniune atunci când sunt 
obținute sau produse în întregime în 
Uniune. Bunurile în producerea cărora au 
intervenit una sau mai multe țări terțe sunt 
considerate originare din țara în care au 
fost supuse ultimei transformări sau 
prelucrări substanțiale, justificate 
economic, efectuate într-o întreprindere 
echipată în acest scop și din care a rezultat 
un produs nou sau care reprezintă un stadiu 
de fabricație important. Originea unui 
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sau juridice care îl prestează. Orientările 
menționate în considerentul 9 trebuie să 
vizeze aplicarea în practică a regulilor de 
origine.

serviciu ar trebui stabilită pe baza originii 
persoanei fizice sau juridice care îl 
prestează. Orientările menționate în 
considerentul 9 ar trebui să vizeze 
aplicarea regulilor de origine.

Or. en

Amendamentul 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia trebuie să evalueze dacă ar 
trebui să aprobe excluderea, de către 
autoritățile/entitățile contractante în sensul 
Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al 
Directivei [….] a Parlamentului European 
și a Consiliului din [….]…. privind 
atribuirea contractelor de concesiune, din 
procedurile de atribuire a contractelor, în 
ceea ce privește contractele cu o valoare 
estimată egală cu sau mai mare de 
5 000 000 EUR, a bunurilor și serviciilor 
care nu fac obiectul angajamentelor 
internaționale asumate de Uniunea 
Europeană.

(12) Comisia ar trebui să evalueze dacă ar 
trebui să aprobe excluderea, de către 
autoritățile/entitățile contractante în sensul 
Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al 
Directivei [….] a Parlamentului European 
și a Consiliului din [….] privind atribuirea 
contractelor de concesiune, din procedurile 
de atribuire a contractelor sau din 
procedurile de atribuire a contractelor de 
concesiune, în ceea ce privește contractele 
cu o valoare estimată egală cu sau mai 
mare de 5 000 000 EUR, a bunurilor și 
serviciilor care nu fac obiectul 
angajamentelor internaționale asumate de 
Uniunea Europeană.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă celui specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.
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Amendamentul 31
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia trebuie să evalueze dacă ar 
trebui să aprobe excluderea, de către
autoritățile/entitățile contractante în sensul 
Directivelor [2004/17/CE, 2004/18/CE și al 
Directivei [….] a Parlamentului European 
și a Consiliului din [….]…. privind 
atribuirea contractelor de concesiune, din 
procedurile de atribuire a contractelor, în 
ceea ce privește contractele cu o valoare 
estimată egală cu sau mai mare de 
5 000 000 EUR, a bunurilor și serviciilor
care nu fac obiectul angajamentelor 
internaționale asumate de Uniunea 
Europeană.

(12) Autoritățile/entitățile contractante în 
sensul Directivelor [2004/17/CE, 
2004/18/CE și al Directivei [….] a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din [….] privind atribuirea contractelor de 
concesiune, pot exclude din procedurile de 
atribuire a contractelor bunurile și 
serviciile care nu fac obiectul 
angajamentelor internaționale asumate de 
Uniunea Europeană.

Or. fr

Amendamentul 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Din considerente de transparență, 
autoritățile/entitățile contractante care 
intenționează să își utilizeze competențele, 
în conformitate cu prezentul regulament, 
pentru a exclude ofertele ce conțin bunuri 
și/sau servicii originare din afara Uniunii 
Europene, în cadrul cărora valoarea 
bunurilor sau a serviciilor care nu fac 
obiectul unor acorduri depășește 50 % din 
valoarea totală a bunurilor sau serviciilor 
respective din procedurile de atribuire a 
contractelor trebuie să informeze operatorii 
economici în legătură cu acest lucru prin 

(13) Din considerente de transparență, 
autoritățile/entitățile contractante care 
intenționează să își utilizeze competențele, 
în conformitate cu prezentul regulament, 
pentru a exclude ofertele ce conțin bunuri 
și/sau servicii originare din afara Uniunii 
Europene, în cadrul cărora valoarea 
bunurilor sau a serviciilor care nu fac 
obiectul unor acorduri depășește 50 % din 
valoarea totală a bunurilor sau serviciilor 
respective din procedurile de atribuire a 
contractelor sau din procedurile de 
atribuire a concesiunilor trebuie să 
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anunțul de participare publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

informeze operatorii economici în legătură 
cu acest lucru prin anunțul de participare 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă celui specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 33
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru contractele a căror valoare 
estimată este egală cu sau mai mare de 
5 000 000 EUR, Comisia trebuie să aprobe 
excluderea planificată dacă acordul 
internațional privind accesul pe piață în 
domeniul achizițiilor publice existent între 
Uniune și țara de unde sunt originare 
bunurile și/sau serviciile conține, pentru 
bunurile și/sau serviciile pentru care este 
propusă excluderea respectivă, rezerve 
explicite privind accesul pe piață formulate 
de Uniune. Dacă nu există un astfel de 
acord, Comisia trebuie să aprobe 
excluderea dacă țara terță menține măsuri 
restrictive referitoare la achiziții publice 
care duc la o lipsă a reciprocității 
substanțiale în privința deschiderii pieței 
între Uniune și respectiva țară terță. 
Trebuie să se considere că lipsește o 
reciprocitate substanțială atunci când 
măsurile restrictive referitoare la achiziții 
duc la discriminări grave și repetate ale 

(15) Pentru contractele a căror valoare 
estimată este egală cu sau mai mare de 
5 000 000 EUR, Comisia ar trebui să 
aprobe excluderea planificată dacă acordul 
internațional privind accesul pe piață în 
domeniul achizițiilor publice existent între 
Uniune și țara de unde sunt originare 
bunurile și/sau serviciile conține, pentru 
bunurile și/sau serviciile pentru care este 
propusă excluderea respectivă, rezerve 
explicite privind accesul pe piață formulate 
de Uniune. Dacă nu există un astfel de 
acord, Comisia ar trebui să aprobe 
excluderea dacă țara terță menține măsuri 
restrictive referitoare la achiziții publice 
care duc la o lipsă a unei deschideri 
substanțiale a pieței între Uniune și 
respectiva țară terță. Lipsa unor condiții de 
concurență echitabile semnificative vizavi 
de deschiderea pieței ar trebui considerată
atunci când măsurile restrictive referitoare 
la achiziții duc la discriminări grave și 
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operatorilor economici, ale bunurilor și ale
serviciilor din UE.

repetate ale operatorilor economici, ale
bunurilor și ale serviciilor din UE.

Or. en

Amendamentul 34
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru contractele a căror valoare 
estimată este egală cu sau mai mare de 
5 000 000 EUR, Comisia trebuie să aprobe 
excluderea planificată dacă acordul 
internațional privind accesul pe piață în 
domeniul achizițiilor publice existent între 
Uniune și țara de unde sunt originare 
bunurile și/sau serviciile conține, pentru 
bunurile și/sau serviciile pentru care este 
propusă excluderea respectivă, rezerve 
explicite privind accesul pe piață formulate 
de Uniune. Dacă nu există un astfel de 
acord, Comisia trebuie să aprobe 
excluderea dacă țara terță menține măsuri 
restrictive referitoare la achiziții publice 
care duc la o lipsă a reciprocității 
substanțiale în privința deschiderii pieței 
între Uniune și respectiva țară terță. 
Trebuie să se considere că lipsește o 
reciprocitate substanțială atunci când 
măsurile restrictive referitoare la achiziții 
duc la discriminări grave și repetate ale 
operatorilor economici, ale bunurilor și ale
serviciilor din UE.

(15) Pentru contractele și concesiunile a 
căror valoare estimată este egală cu sau 
mai mare de 5 000 000 EUR, Comisia ar 
trebui să aprobe excluderea planificată 
dacă acordul internațional privind accesul 
pe piață în domeniul achizițiilor publice 
existent între Uniune și țara de unde sunt 
originare bunurile și/sau serviciile conține, 
pentru bunurile și/sau serviciile pentru care 
este propusă excluderea respectivă, rezerve 
explicite privind accesul pe piață formulate 
de Uniune. Dacă nu există un astfel de 
acord, Comisia ar trebui să aprobe 
excluderea dacă țara terță menține măsuri 
restrictive referitoare la achiziții publice 
sau atribuirea de concesiuni care duc la o 
lipsă a reciprocității substanțiale în privința 
deschiderii pieței între Uniune și respectiva 
țară terță. Ar trebui să se considere că 
lipsește o reciprocitate substanțială atunci 
când măsurile restrictive referitoare la 
achiziții duc la discriminări grave și 
repetate ale operatorilor economici, ale
bunurilor și ale serviciilor din UE.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă celui specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 



PE516.621v01-00 16/74 AM\943395RO.doc

RO

aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 35
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Atunci când evaluează existența unei 
lipse a reciprocității substanțiale, Comisia 
trebuie să examineze în ce măsură 
legislația referitoare la achizițiile publice 
din țara în cauză asigură transparența în 
conformitate cu standardele internaționale 
în domeniul achizițiilor publice și 
împiedică orice fel de discriminare a 
bunurilor, a serviciilor și a operatorilor 
economici din Uniune. În plus, Comisia 
trebuie să examineze în ce măsură 
autoritățile publice și/sau entitățile 
contractante individuale mențin sau adoptă 
practici discriminatorii față de bunurile, 
serviciile și operatorii economici din 
Uniune.

(16) Atunci când evaluează existența unei 
lipse a unor condiții de concurență 
echitabile substanțiale, Comisia ar trebui
să examineze în ce măsură legislația 
referitoare la achizițiile publice din țara în 
cauză asigură transparența în conformitate 
cu standardele internaționale în domeniul 
achizițiilor publice și împiedică orice fel de 
discriminare a bunurilor, a serviciilor și a
operatorilor economici din Uniune. În plus, 
Comisia ar trebui să examineze în ce 
măsură autoritățile publice și/sau entitățile 
contractante individuale mențin sau adoptă 
practici discriminatorii față de bunurile, 
serviciile și operatorii economici din 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Atunci când evaluează existența unei 
lipse a reciprocității substanțiale, Comisia 
trebuie să examineze în ce măsură 
legislația referitoare la achizițiile publice 
din țara în cauză asigură transparența în 
conformitate cu standardele internaționale 

(16) Atunci când evaluează existența unei 
lipse a reciprocității substanțiale, Comisia 
ar trebui să examineze în ce măsură 
legislația referitoare la achizițiile publice și 
concesiunile din țara în cauză asigură 
transparența în conformitate cu standardele
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în domeniul achizițiilor publice și 
împiedică orice fel de discriminare a 
bunurilor, a serviciilor și a operatorilor 
economici din Uniune. În plus, Comisia 
trebuie să examineze în ce măsură 
autoritățile publice și/sau entitățile 
contractante individuale mențin sau adoptă 
practici discriminatorii față de bunurile, 
serviciile și operatorii economici din 
Uniune.

internaționale în domeniul achizițiilor 
publice și al concesiunilor și împiedică 
orice fel de discriminare a bunurilor, a
serviciilor și a operatorilor economici din 
Uniune. În plus, Comisia ar trebui să 
examineze în ce măsură autoritățile publice 
și/sau entitățile contractante individuale 
mențin sau adoptă practici discriminatorii 
față de bunurile, serviciile și operatorii 
economici din Uniune.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă celui specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament. La nivel internațional, numai concesiunile de 
lucrări sunt în prezent reglementate.

Amendamentul 37
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Respectarea dispozițiilor legislației 
în domeniul social, al muncii și al 
mediului aplicabile la locul de muncă din 
țara terță, după cum prevăd convențiile 
internaționale precum Convenția OIM 
nr. 94 și legislația, precum și acordurile 
colective, nu ar trebui să fie considerată 
drept o practică discriminatorie.

Or. en

Amendamentul 38
Philippe Juvin, Frank Engel
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Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Comisia trebuie să poată împiedica o 
excludere planificată să producă un posibil 
efect negativ asupra negocierilor 
comerciale aflate în desfășurare cu țara în 
cauză. Prin urmare, Comisia trebuie să 
poată adopta, în cazul în care o țară se 
angajează în negocieri importante cu 
Uniunea în ceea ce privește accesul pe 
piață în domeniul achizițiilor publice și 
Comisia consideră că există perspective 
rezonabile de a elimina practicile 
restrictive de achiziții publice în viitorul 
apropiat, un act de punere în aplicare care 
să prevadă că bunurile și serviciile din țara 
respectivă nu trebuie excluse din 
procedurile de atribuire a contractelor 
pentru o perioadă de un an.

(17) Comisia ar trebui să poată împiedica o 
excludere planificată să producă un posibil 
efect negativ asupra negocierilor 
comerciale aflate în desfășurare cu țara în 
cauză. Prin urmare, Comisia ar trebui să 
poată adopta, în cazul în care o țară se 
angajează în negocieri importante cu 
Uniunea în ceea ce privește accesul pe 
piață în domeniul achizițiilor publice sau 
al concesiunilor și Comisia consideră că 
există perspective rezonabile de a elimina 
practicile restrictive de achiziții publice 
sau de concesiuni în viitorul apropiat, un 
act de punere în aplicare care să prevadă că 
bunurile și serviciile din țara respectivă nu 
trebuie excluse din procedurile de atribuire 
a contractelor sau a concesiunilor pentru o 
perioadă de un an.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă celui specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dat fiind că accesul bunurilor și al 
serviciilor din țări terțe pe piața achizițiilor 

(18) Dat fiind că accesul bunurilor și al 
serviciilor din țări terțe pe piața achizițiilor 
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publice din Uniune se încadrează în 
domeniul de aplicare al politicii comerciale 
comune, statele membre sau 
autoritățile/entitățile contractante ale 
acestora nu trebuie să poată restricționa 
accesul bunurilor sau al serviciilor din țări 
terțe la propriile proceduri de achiziții prin 
niciun fel de alte măsuri decât cele 
prevăzute în prezentul regulament.

publice și a concesiunilor din Uniune se 
încadrează în domeniul de aplicare al 
politicii comerciale comune, statele 
membre sau autoritățile/entitățile 
contractante ale acestora nu trebuie să 
poată restricționa accesul bunurilor sau al 
serviciilor din țări terțe la propriile 
proceduri de achiziții prin niciun fel de alte 
măsuri decât cele prevăzute în prezentul 
regulament.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la Directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 40
Barbara Weiler

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Având în vedere dificultatea mai mare 
a autorităților/entităților contractante de a 
evalua explicațiile ofertanților, în contextul 
ofertelor care conțin bunuri și/sau servicii 
provenind din afara Uniunii Europene în 
cazul cărora valoarea bunurilor sau a 
serviciilor care nu fac obiectul unor 
acorduri depășește 50 % din valoarea totală 
a acestor bunuri sau servicii, este necesar 
să se asigure o mai mare transparență în 
tratarea ofertelor anormal de scăzute. Pe 
lângă normele prevăzute la articolul 69 din 
Directiva privind achizițiile publice și la 
articolul 79 din Directiva privind 
achizițiile realizate de entitățile care își 
desfășoară activitatea în sectoarele apei, 

(19) Având în vedere dificultatea mai mare 
a autorităților/entităților contractante de a 
evalua explicațiile ofertanților, în contextul 
ofertelor care conțin bunuri și/sau servicii 
provenind din afara Uniunii Europene în 
cazul cărora valoarea bunurilor sau a 
serviciilor care nu fac obiectul unor 
acorduri depășește 50 % din valoarea totală 
a acestor bunuri sau servicii, este necesar 
să se asigure o mai mare transparență în 
tratarea ofertelor anormal de scăzute. 
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. Pe 
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energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale, autoritatea/entitatea contractantă 
care intenționează să accepte o astfel de 
ofertă anormal de scăzută trebuie să-i
informeze pe ceilalți ofertanți în scris în 
legătură cu acest lucru, inclusiv cu privire 
la motivele caracterului anormal de scăzut 
al prețului sau al costurilor percepute. 
Acest fapt permite ofertanților respectivi să 
contribuie la o evaluare mai exactă a 
capacității ofertantului câștigător de a 
executa pe deplin contractul în condițiile 
prevăzute în documentația aferentă 
procedurii de achiziții. Prin urmare, aceste 
informații suplimentare ar duce la crearea 
unor condiții de concurență mai echitabile 
pe piața UE a achizițiilor publice.

lângă normele prevăzute la articolul 69 din 
Directiva 20XX/XXX/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului1 și la 
articolul 79 din Directiva 20XX/XXX/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului2, 
autoritatea/entitatea contractantă care 
intenționează să accepte o astfel de ofertă 
anormal de scăzută ar trebui să îi
informeze pe ceilalți ofertanți în scris în 
legătură cu acest lucru, inclusiv cu privire 
la motivele caracterului anormal de scăzut 
al prețului sau al costurilor percepute.
Dacă ofertantul nu poate furniza o 
explicație suficientă, autoritatea 
contractantă ar trebui să aibă dreptul de a 
refuza oferta. Acest fapt permite 
ofertanților respectivi să contribuie la o 
evaluare mai exactă a capacității 
ofertantului câștigător de a executa pe 
deplin contractul în condițiile prevăzute în 
documentația aferentă procedurii de 
achiziții. Prin urmare, aceste informații 
suplimentare ar duce la crearea unor 
condiții de concurență mai echitabile pe 
piața UE a achizițiilor publice.
_________________
1 Directiva 20XX/XXX/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului
privind achizițiile publice (JO XXX) 
(2011/0438(COD)).
2 Directiva 20XX/XXX/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind achizițiile efectuate de entitățile 
care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor 
și serviciilor poștale (JO XXX) 
(2011/0439(COD)).

Or. en

Amendamentul 41
Philippe Juvin, Frank Engel
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Comisia trebuie să poată iniția în orice 
moment, din proprie inițiativă sau în urma 
unei cereri a părților interesate ori a unui 
stat membru, o anchetă externă în materie 
de achiziții cu privire la practicile 
restrictive de achiziții pe care se presupune 
că le-ar menține o țară terță. În special, 
aceasta trebuie să țină seama de faptul că 
Comisia a aprobat o serie de excluderi 
planificate referitoare la o țară terță în 
temeiul articolului 6 alineatul (2) din 
prezentul regulament. Aceste proceduri de 
anchetă nu trebuie să aducă atingere 
Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al 
Consiliului din 22 decembrie 1994 privind 
adoptarea procedurilor comunitare în 
domeniul politicii comerciale comune în 
vederea asigurării exercitării de către 
Comunitate a drepturilor care îi sunt 
conferite de normele comerțului 
internațional, în special de cele instituite 
sub egida Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC).

(20) Comisia ar trebui să poată iniția în 
orice moment, din proprie inițiativă sau în 
urma unei cereri a părților interesate ori a 
unui stat membru, o anchetă externă în 
materie de achiziții cu privire la practicile 
restrictive de achiziții și concesiuni pe care 
se presupune că le-ar menține o țară terță. 
În special, aceasta ține seama de faptul că 
Comisia a aprobat o serie de excluderi 
planificate referitoare la o țară terță în 
temeiul articolului 6 alineatul (2) din 
prezentul regulament. Aceste proceduri de
anchetă nu ar trebui să aducă atingere 
Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al 
Consiliului din 22 decembrie 1994 privind 
adoptarea procedurilor comunitare în 
domeniul politicii comerciale comune în 
vederea asigurării exercitării de către 
Comunitate a drepturilor care îi sunt 
conferite de normele comerțului 
internațional, în special de cele instituite 
sub egida Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC).

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă celui specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 42
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În cazul în care Comisia, pe baza 
informațiilor aflate la dispoziția sa, are 
motive să creadă că o țară terță a adoptat 
sau menține o practică restrictivă de 
achiziții publice, aceasta trebuie să poată 
iniția o anchetă. Dacă se confirmă existența 
unei practici restrictive privind achizițiile 
publice într-o țară terță, Comisia trebuie să 
invite țara în cauză să participe la 
consultări cu scopul de a ameliora 
oportunitățile de achiziții pentru operatorii 
economici, bunuri și servicii în cadrul 
achizițiilor publice din țara respectivă.

(21) În cazul în care Comisia, pe baza 
informațiilor aflate la dispoziția sa, are 
motive să creadă că o țară terță a adoptat 
sau menține o practică restrictivă de 
achiziții publice sau de concesiuni, aceasta 
ar trebui să poată iniția o anchetă. Dacă se 
confirmă existența unei practici restrictive 
privind achizițiile publice într-o țară terță, 
Comisia ar trebui să invite țara în cauză să 
participe la consultări cu scopul de a 
ameliora oportunitățile de achiziții pentru 
operatorii economici, bunuri și servicii în 
cadrul achizițiilor publice din țara 
respectivă.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă celui specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Aceste măsuri pot implica excluderea 
obligatorie a anumitor bunuri și servicii din 
țări terțe din procedurile de achiziții 
publice din Uniunea Europeană sau pot 
aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau 
servicii originare din țara respectivă o 
penalizare obligatorie privind prețul. 
Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este 

(23) Aceste măsuri pot implica excluderea 
obligatorie a anumitor bunuri și servicii din 
țări terțe din procedurile de achiziții 
publice sau din procedurile de atribuire a 
concesiunilor din Uniunea Europeană sau 
pot aplica ofertelor alcătuite din bunuri sau 
servicii originare din țara respectivă o 
penalizare obligatorie privind prețul. 
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posibil să fie necesară și excluderea 
anumitor persoane juridice aflate sub 
control străin sau în proprietate străină 
stabilite în Uniunea Europeană, care nu 
sunt implicate în activități comerciale 
semnificative astfel încât să aibă o legătură 
directă și efectivă cu economia unui stat 
membru în cauză. Măsurile adecvate nu 
trebuie să fie disproporționate în raport cu 
practicile restrictive de achiziții pentru care 
sunt aplicate.

Pentru a evita eludarea acestor măsuri, este 
posibil să fie necesară și excluderea 
anumitor persoane juridice aflate sub 
control străin sau în proprietate străină 
stabilite în Uniunea Europeană, care nu 
sunt implicate în activități comerciale 
semnificative astfel încât să aibă o legătură 
directă și efectivă cu economia unui stat 
membru în cauză. Măsurile adecvate nu 
trebuie să fie disproporționate în raport cu 
practicile restrictive de achiziții pentru care 
sunt aplicate.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a reflecta în ordinea juridică a 
Uniunii Europene angajamentele 
internaționale privind accesul pe piață 
asumate în domeniul achizițiilor publice 
după adoptarea prezentului regulament, 
trebuie să se confere Comisiei competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene cu privire la 
modificări ale listei acordurilor 
internaționale anexate la prezentul 
regulament. De o importanță deosebită este 
faptul că, în timpul lucrărilor pregătitoare, 
Comisia trebuie să organizeze consultări 

(27) Pentru a reflecta în ordinea juridică a 
Uniunii Europene angajamentele 
internaționale privind accesul pe piață 
asumate în domeniul achizițiilor publice și 
al concesiunilor după adoptarea 
prezentului regulament, ar trebui să se 
confere Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene cu privire la modificări ale listei 
acordurilor internaționale anexate la 
prezentul regulament. De o importanță 
deosebită este faptul că, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia ar trebui să 
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adecvate, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia trebuie să garanteze 
transmiterea simultană, promptă și 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și către Consiliu.

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să garanteze transmiterea simultană, 
promptă și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie
să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În conformitate cu principiul 
proporționalității, este necesar și adecvat, 
în vederea realizării obiectivului 
fundamental de a institui o politică externă 
comună în domeniul achizițiilor publice, să 
se stabilească norme cu privire la 
tratamentul aplicat bunurilor și serviciilor 
care nu fac obiectul angajamentelor 
internaționale ale Uniunii Europene. 
Prezentul regulament privind accesul 
operatorilor economici, al bunurilor și al
serviciilor din țări terțe nu depășește ceea 
ce este necesar pentru realizarea 
obiectivelor urmărite, în conformitate cu 
articolul 5 al treilea paragraf din Tratatul 
privind Uniunea Europeană,

(31) În conformitate cu principiul 
proporționalității, este necesar și adecvat, 
în vederea realizării obiectivului 
fundamental de a institui o politică externă 
comună în domeniul achizițiilor publice și 
concesiunilor, să se stabilească norme cu 
privire la tratamentul aplicat bunurilor și 
serviciilor care nu fac obiectul 
angajamentelor internaționale ale Uniunii 
Europene. Prezentul regulament privind 
accesul operatorilor economici, al 
bunurilor și al serviciilor din țări terțe nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea obiectivelor urmărite, în 
conformitate cu articolul 5 al treilea 
paragraf din Tratatul privind Uniunea 
Europeană,

Or. fr



AM\943395RO.doc 25/74 PE516.621v01-00

RO

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește norme 
referitoare la accesul bunurilor și al 
serviciilor din țări terțe la procedura de 
atribuire de contracte pentru executarea 
unor lucrări sau a unei opere, furnizarea de 
bunuri și prestarea de servicii de către 
autorități/entități contractante din Uniune și 
stabilește proceduri de sprijinire a 
negocierilor pe tema accesului bunurilor și 
serviciilor din Uniune la piețele de achiziții 
publice din țări terțe.

(1) Prezentul regulament stabilește norme 
referitoare la accesul bunurilor și al 
serviciilor din țări terțe la procedura de 
atribuire de contracte și de concesiuni 
pentru executarea unor lucrări sau a unei 
opere, furnizarea de bunuri și prestarea de 
servicii de către autorități/entități 
contractante din Uniune, în funcție de 
natura contractului în cauză, și stabilește 
proceduri de sprijinire a negocierilor pe 
tema accesului bunurilor și serviciilor din 
Uniune la piețele de achiziții publice și 
concesiuni din țări terțe.

Or. fr

Justificare

Suite aux négociations sur les Directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
Directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce Règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le Règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1.2). Des instruments législatifs 
séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le 
Règlement. Il n'existe pas de concession de fourniture, d'où l'ajout de la référence à "selon la 
nature du contrat concerné".

Amendamentul 47
Constance Le Grip, Nora Berra
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește norme 
referitoare la accesul bunurilor și al 
serviciilor din țări terțe la procedura de 
atribuire de contracte pentru executarea 
unor lucrări sau a unei opere, furnizarea de 
bunuri și prestarea de servicii de către 
autorități/entități contractante din Uniune și 
stabilește proceduri de sprijinire a 
negocierilor pe tema accesului bunurilor și 
serviciilor din Uniune la piețele de achiziții 
publice din țări terțe.

(1) Prezentul regulament stabilește norme 
referitoare la accesul bunurilor și al 
serviciilor din țări terțe la procedura de 
atribuire de contracte pentru executarea 
unor lucrări sau a unei opere, furnizarea de 
bunuri și prestarea de servicii de către 
autorități/entități contractante din Uniune și 
stabilește proceduri de sprijinire a 
negocierilor pe tema accesului bunurilor și 
serviciilor din Uniune la piețele de achiziții 
publice din țări terțe, în vederea 
promovării deschiderii reciproce a 
piețelor de achiziții între Uniune și 
partenerii săi comerciali.

Or. en

Amendamentul 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul regulament nu aduce 
atingere libertății statelor membre de a 
defini, în conformitate cu dreptul Uniunii, 
serviciile pe care acestea le consideră a fi 
servicii de interes economic general, 
modul în care aceste servicii ar trebui 
organizate și finanțate, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat, 
precum și obligațiile specifice la care 
aceste servicii ar trebui să se supună. În 
aceeași măsură, prezentul regulament nu 
afectează decizia autorităților publice în 
ceea ce privește intenția, modul sau 
măsura în care doresc să realizeze ei înșiși 
funcțiile publice în temeiul Protocolului 
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nr. 26 din Serviciile de interes general și 
al articolului 14 din TFUE. Acest lucru se 
aplică și politicilor Uniunii Europene 
privind țările terțe.

Or. en

Amendamentul 49
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prezentul regulament se aplică atribuirii 
contractelor în cazul cărora bunurile sau 
serviciile sunt achiziționate pentru uz 
public, și nu în scopul revânzării ori în 
vederea utilizării în producția de bunuri sau 
în prestarea de servicii în scopul vânzării.

Prezentul regulament se aplică atribuirii 
contractelor în cazul cărora bunurile sau 
serviciile sunt achiziționate pentru uz 
public și atribuirii de concesiuni pentru 
servicii furnizate pentru nevoile 
autorităților, și nu în scopul revânzării ori 
în vederea utilizării în producția de bunuri 
sau în prestarea de servicii în scopul 
vânzării

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament. Nu există contracte de concesiune de furnizare 
de bunuri.

Amendamentul 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera -a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) „operator economic” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică sau entitate 
publică sau grup de astfel de persoane 
și/sau entități, inclusiv asociații temporare 
de întreprinderi, care oferă pe piață 
execuția de lucrări și/sau a unei lucrări, 
furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii;

Or. en

Justificare

Aliniere la progresele realizate în cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind 
achizițiile publice.

Amendamentul 51
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „autoritate/entitate contractantă” 
înseamnă „autoritate contractantă” astfel 
cum este definită la [articolul 1 
alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE și 
„entitate contractantă” astfel cum este 
definită la articolul 2 din 
Directiva 2004/17/CE și la articolele 3 și 4 
din Directiva 20 privind atribuirea 
contractelor de concesiune];

(c) „autoritate/entitate contractantă” 
înseamnă statul, autoritățile locale sau 
regionale, organismele reglementate de 
legislația publică, asociațiile alcătuite din 
unul sau mai multe astfel de organisme 
reglementate de legislația publică astfel 
cum este definită la [articolul 1 
alineatul (9) din Directiva 2004/18/CE și 
„entitate contractantă” astfel cum este 
definită la articolul 2 din 
Directiva 2004/17/CE și la articolele 3 și 4 
din Directiva 20 privind atribuirea 
contractelor de concesiune];

Or. en
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Amendamentul 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „bunuri sau servicii care fac obiectul 
unor acorduri” înseamnă un bun sau un 
serviciu originare din țări cu care Uniunea 
a încheiat un acord internațional în 
domeniul achizițiilor publice, inclusiv 
angajamente privind accesul pe piață, și în 
cazul cărora se aplică acordul relevant. 
Anexa I la prezentul regulament conține o 
listă a acordurilor relevante;

(d) „bunuri sau servicii care fac obiectul 
unor acorduri” înseamnă un bun sau un 
serviciu originar din țări cu care Uniunea a 
încheiat un acord internațional în domeniul 
achizițiilor publice și al concesiunilor, 
inclusiv angajamente privind accesul pe 
piață, și în cazul cărora se aplică acordul 
relevant. Anexa I la prezentul regulament 
conține o listă a acordurilor relevante;

[Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării (adăugarea 
mențiunii privind concesiunile, atunci când 
se face referire la achizițiile publice); 
adoptarea sa impune adaptări tehnice în 
întregul text.]

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „lipsă de reciprocitate substanțială” 
înseamnă existența unor măsuri 
restrictive referitoare la achiziții sau 
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atribuirea de concesiuni care duc la 
discriminări grave și repetate ale 
bunurilor, ale serviciilor și ale 
operatorilor economici din Uniune. 
Această lipsă de reciprocitate substanțială 
poate rezulta în special:
(a) din absența unui angajament 
internațional al țării în domeniul 
achizițiilor publice și al concesiunilor, 
garantând transparența și interzicând 
orice discriminare a bunurilor, a 
serviciilor și a operatorilor economici din 
Uniune;
(b) din legi sau măsuri de reglementare 
referitoare sau nu la achizițiile publice 
sau concesiunile din țări terțe care prevăd 
sau care au drept consecință o lipsă de 
transparență sau o discriminare a 
bunurilor, a serviciilor și a operatorilor 
economici din Uniune;
(c) din adoptarea sau punerea în aplicare 
a unor practici discriminatorii de către 
autoritățile publice sau entitățile 
contractante din țara terță, cu titlu 
individual, față de bunurile, serviciile sau 
operatorii economici din Uniune;

Or. fr

Justificare

Noțiunea „lipsă de reciprocitate substanțială” este un concept-cheie al propunerii de 
regulament și trebuie definită. Totuși, analiza Comisiei trebuie să se facă de la caz la caz și 
poate include, de asemenea, măsuri neenumerate în acest regulament, în funcție de situația 
precisă care trebuie evaluată, de unde propunerea unei definiții nelimitative.

Amendamentul 54
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „rezervă privind accesul pe piață” 
înseamnă orice excepție sau derogare din 
partea unui stat cu care Uniunea a 
încheiat un acord internațional în 
domeniul achizițiilor publice sau al 
concesiunilor, inclusiv angajamente în 
materie de acces pe piețe;

Or. fr

Amendamentul 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „măsuri de remediere sau corective” 
înseamnă eliminarea măsurilor restrictive 
vizate de investigația Comisiei Europene.

Or. en

Amendamentul 56
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) „lipsă de reciprocitate substanțială” 
înseamnă orice măsură restrictivă privind 
accesul pe piață în domeniul achizițiilor 
publice sau al atribuirii de concesiuni 
care are drept rezultat discriminări 
recurente și serioase ale bunurilor, ale 
serviciilor și ale operatorilor din Uniune, 
în special prin intermediul actelor cu 
putere de lege sau administrative 
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discriminatorii sau al absenței formale 
sau, în practică, de garanții de tratament 
echitabil și transparent;

Or. fr

Amendamentul 57
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera gc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) „acțiuni corective” înseamnă 
eliminarea măsurilor restrictive vizate de 
ancheta Comisiei;

Or. fr

Amendamentul 58
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) executarea unor lucrări și/sau a unei 
opere în sensul Directivei [2004/17/CE, 
2004/18/CE și al Directivei 201./.. privind 
atribuirea contractelor de concesiune] 
este considerată, în sensul prezentului 
regulament, prestare de servicii;

(d) „lucrare” înseamnă rezultatul unui 
ansamblu de lucrări de construcții de 
clădiri sau lucrări de geniu civil, destinat 
să îndeplinească prin el însuși o funcție 
economică sau tehnică.

„contracte de achiziții publice de lucrări” 
înseamnă contracte de achiziții publice 
care au ca obiect:
(a) execuția sau atât proiectarea, cât și 
execuția de lucrări legate de una dintre 
activitățile menționate în anexa II;
(b) execuția sau atât proiectarea, cât și 
execuția unei lucrări;
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(c) realizarea, prin orice mijloace, a unei 
lucrări care corespunde cerințelor 
precizate de autoritatea contractantă care 
exercită o influență decisivă asupra 
tipului sau a proiectului lucrării;

Or. en

Amendamentul 59
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1) „contracte de achiziții publice de 
bunuri” înseamnă contractele care au ca 
obiect achiziționarea, leasingul, 
închirierea sau cumpărarea în rate, cu 
sau fără opțiune de cumpărare, de 
produse. Un contract de achiziție publică 
de bunuri poate include, cu titlu 
accesoriu, lucrări de amplasare și de 
instalare;

Or. en

Amendamentul 60
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d – punctul 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2) „contracte de achiziții publice de 
servicii” înseamnă contracte de achiziții 
publice care au ca obiect prestarea de 
servicii, altele decât cele menționate la 
alineatul (2) litera (d);

Or. en
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Amendamentul 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o „penalizare obligatorie privind prețul” 
se referă la o obligație a entităților 
contractante de a crește, sub rezerva 
anumitor excepții, prețul pentru serviciile 
și/sau bunurile originare din anumite țări 
terțe care au fost oferite în cadrul 
procedurilor de atribuire a contractelor.

(e) o „penalizare obligatorie privind prețul” 
se referă la o obligație a entităților 
contractante de a crește, sub rezerva 
anumitor excepții, prețul pentru serviciile 
și/sau bunurile originare din anumite țări 
terțe care au fost oferite în cadrul 
procedurilor de atribuire a contractelor sau 
al procedurilor de atribuire a 
concesiunilor.
[Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării (adăugarea 
mențiunii privind „procedurile de atribuire 
a concesiunilor”, atunci când se face 
trimitere la „proceduri de atribuire a 
contractelor, atât la singular, cât și la 
plural); adoptarea sa impune adaptări 
tehnice în întregul text.]

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „rezervări ale accesului pe piață” 
înseamnă orice excepție și derogare de la 
un acord internațional în domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv 
angajamentele privind accesul la piață.

Or. en

Amendamentul 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Originea unui bun se stabilește în 
conformitate cu articolele 22-26 din 
Regulamentul (CE) nr. 2913/1992 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 octombrie 1992 de instituire a 
Codului Vamal Comunitar18.

(1) Originea unui bun se stabilește în 
conformitate cu articolele 52-55, inclusiv 
actele delegate de adoptat în temeiul 
articolului 55 din Regulamentul (UE) 
nr. XXXX/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului de instituire a Codului 
Vamal al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La atribuirea contractelor pentru 
executarea unor lucrări și/sau a unei opere, 
pentru furnizarea de bunuri sau prestarea 
de servicii, autoritățile/entitățile 
contractante trebuie să acorde bunurilor și 
serviciilor care fac obiectul unor acorduri 
același tratament ca și cel acordat bunurilor 

La atribuirea contractelor pentru 
executarea unor lucrări și/sau a unei opere, 
pentru furnizarea de bunuri sau prestarea 
de servicii sau la atribuirea concesiunilor 
în vederea executării unor lucrări sau a 
furnizării de servicii, autoritățile/entitățile 
contractante trebuie să acorde bunurilor și 
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și serviciilor originare din Uniunea 
Europeană.

serviciilor care fac obiectul unor acorduri 
același tratament ca și cel acordat bunurilor 
și serviciilor originare din Uniunea 
Europeană.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament. În schimb, nu există contracte de concesiune de 
furnizare de bunuri.

Amendamentul 65
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la cererea unor entități contractante 
individuale în conformitate cu normele 
stabilite la articolul 6;

eliminat

Or. en

Amendamentul 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Justificare

Prezentul articol ar avea un impact negativ asupra pieței unice, permițând excluderea 
ofertelor de la furnizorii din țări terțe, chiar dacă o participație semnificativă este deținută de 
o societate dintr-un stat membru UE (până la 49 %). Întreprinderilor din UE care sunt 
furnizori pentru întreprinderi din țări terțe sau se bazează pe țări terțe din lanțul lor de 
aprovizionare li s-ar refuza șansa de a participa la contractele de achiziții publice. Aceasta 
ar cauza daune pe termen lung pieței interne prin limitarea concurenței.

Amendamentul 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea de competențe 
autorităților/entităților contractante 
pentru a exclude ofertele cuprinzând 
bunuri și servicii care nu fac obiectul unor 
acorduri

Excluderea ofertelor cuprinzând bunuri și 
servicii care nu fac obiectul unor acorduri

Or. en

Amendamentul 68
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea autorităților/entităților 
contractante, Comisia evaluează dacă este 
cazul să aprobe, pentru contractele cu o 
valoare estimată egală cu sau mai mare 
de 5 000 000 EUR, exclusiv TVA, 
excluderea din procedurile de atribuire a 
contractelor a ofertelor care cuprind 
bunuri sau servicii originare din afara 
Uniunii, dacă valoarea bunurilor sau a 
serviciilor care nu fac obiectul unor 
acorduri depășește 50 % din valoarea 

eliminat
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totală a bunurilor sau a serviciilor care 
constituie oferta, în condițiile prezentate 
în continuare.

Or. en

Amendamentul 69
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea autorităților/entităților 
contractante, Comisia evaluează dacă este 
cazul să aprobe, pentru contractele cu o 
valoare estimată egală cu sau mai mare de 
5 000 000 EUR, exclusiv TVA, excluderea 
din procedurile de atribuire a contractelor a 
ofertelor care cuprind bunuri sau servicii 
originare din afara Uniunii, dacă valoarea 
bunurilor sau a serviciilor care nu fac 
obiectul unor acorduri depășește 50 % din 
valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor 
care constituie oferta, în condițiile 
prezentate în continuare.

(1) La cererea autorităților/entităților 
contractante, Comisia evaluează dacă este 
cazul să aprobe, pentru contractele cu o 
valoare estimată egală cu sau mai mare de 
15 000 000 EUR, exclusiv TVA, 
excluderea din procedurile de atribuire a 
contractelor a ofertelor care cuprind bunuri 
sau servicii originare din afara Uniunii, 
dacă valoarea bunurilor sau a serviciilor 
care nu fac obiectul unor acorduri 
depășește 50 % din valoarea totală a 
bunurilor sau a serviciilor care constituie 
oferta, în condițiile prezentate în 
continuare.

Or. de

Amendamentul 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea autorităților/entităților
contractante, Comisia evaluează dacă este 
cazul să aprobe, pentru contractele cu o 
valoare estimată egală cu sau mai mare 
de 5 000 000 EUR, exclusiv TVA, 
excluderea din procedurile de atribuire a 
contractelor a ofertelor care cuprind bunuri 

(1) Autoritățile/entitățile contractante pot 
exclude din procedurile de atribuire a 
contractelor ofertele care cuprind bunuri 
sau servicii originare din afara Uniunii, 
dacă valoarea bunurilor sau a serviciilor 
care nu fac obiectul unor acorduri 
depășește 50 % din valoarea totală a 
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sau servicii originare din afara Uniunii, 
dacă valoarea bunurilor sau a serviciilor 
care nu fac obiectul unor acorduri 
depășește 50 % din valoarea totală a 
bunurilor sau a serviciilor care constituie 
oferta, în condițiile prezentate în 
continuare.

bunurilor sau a serviciilor care constituie 
oferta.

Or. en

Amendamentul 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Pentru contractele cu o valoare 
estimată egală cu sau mai mare de 
5 000 000 EUR, exclusiv TVA, Comisia 
evaluează dacă este cazul să aprobe 
excluderea din procedurile de atribuire a 
contractelor a ofertelor care cuprind 
bunuri sau servicii originare din afara 
Uniunii, dacă valoarea bunurilor sau a 
serviciilor care nu fac obiectul unor 
acorduri depășește 50 % din valoarea 
totală a bunurilor sau a serviciilor care 
constituie oferta, în condițiile prezentate 
în continuare.

Or. en

Amendamentul 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
operatorii economici care realizează un 
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contract public îndeplinesc obligațiile 
aplicabile în domeniul legislației de 
mediu, sociale și de muncă prevăzute de 
dreptul Uniunii, legislația națională, 
acordurile colective și dispozițiile 
legislației internaționale în domeniul 
mediului, social și al muncii, enumerate 
în anexa XI la Directiva privind achizițiile 
și incluse în Convenția OIM nr. 94.

Or. en

Amendamentul 73
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritățile/entitățile contractante 
intenționează să solicite excluderea din 
procedurile de atribuire a contractelor pe 
baza alineatului (1), ele indică acest lucru 
în anunțul de participare pe care îl 
publică în temeiul articolului 35 din 
Directiva 2004/18/CE sau al articolului 42 
din Directiva 2004/17/CE sau al 
articolului 26 din Directiva privind 
atribuirea contractelor de concesiune.

eliminat

Or. en

Amendamentul 74
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile/entitățile contractante solicită 
ofertanților să furnizeze informații 
referitoare la originea bunurilor și/sau a 

eliminat
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serviciilor conținute în ofertă și la 
valoarea acestora. Acestea acceptă 
declarațiile de propria răspundere ca 
dovadă preliminară că ofertele nu pot fi 
excluse în temeiul alineatului (1). O 
autoritate contractantă poate cere unui 
ofertant, în orice moment în timpul 
procedurii, să depună toate documentele 
necesare sau o parte a acestora dacă acest 
lucru se dovedește necesar pentru a se 
asigura desfășurarea corespunzătoare a 
procedurii. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care să se 
stabilească formulare standard pentru 
declarațiile privind originea bunurilor și a 
serviciilor. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 17 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 75
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile/entitățile contractante solicită 
ofertanților să furnizeze informații 
referitoare la originea bunurilor și/sau a 
serviciilor conținute în ofertă și la valoarea 
acestora. Acestea acceptă declarațiile de
propria răspundere ca dovadă preliminară 
că ofertele nu pot fi excluse în temeiul 
alineatului (1). O autoritate contractantă 
poate cere unui ofertant, în orice moment 
în timpul procedurii, să depună toate 
documentele necesare sau o parte a 
acestora dacă acest lucru se dovedește 
necesar pentru a se asigura desfășurarea 
corespunzătoare a procedurii. Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care să se stabilească formulare standard 

Autoritățile/entitățile contractante solicită 
ofertanților să furnizeze informații 
referitoare la originea bunurilor și/sau a 
serviciilor conținute în ofertă și la valoarea 
acestora. Sunt luate, de asemenea, în 
considerare criteriile asociate cu 
respectarea dispozițiilor legislației în 
domeniul mediului, social și al muncii, 
aplicabile la locul de muncă din țara 
terță, astfel cum sunt prevăzute în 
convențiile internaționale enumerate 
precum Convenția OIM nr. 94 și în 
legislație, precum și în acordurile 
colective. Acestea acceptă declarațiile pe
propria răspundere ca dovadă preliminară 
că ofertele nu pot fi excluse în temeiul 
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pentru declarațiile privind originea 
bunurilor și a serviciilor. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 17 alineatul (3).

alineatului (1). O autoritate contractantă 
poate cere unui ofertant, în orice moment 
în timpul procedurii, să depună toate 
documentele necesare sau o parte a 
acestora dacă acest lucru se dovedește 
necesar pentru a se asigura desfășurarea 
corespunzătoare a procedurii. Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care să se stabilească formulare standard 
pentru declarațiile privind originea 
bunurilor și a serviciilor. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 17 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 76
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritățile/entitățile 
contractante primesc oferte care 
îndeplinesc condițiile de la alineatul (1) 
pentru care intenționează să solicite 
excluderea din motivul respectiv, ele 
notifică Comisia. În timpul procedurii de 
notificare, autoritatea/entitatea 
contractantă își poate continua analiza
ofertelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 77
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea trebuie transmisă pe cale 
electronică utilizându-se un formular 
standard. Comisia adoptă acte de punere 
în aplicare prin care stabilește 
formularele standard. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare
menționată la articolul 17 alineatul (3). 
Formularul standard trebuie să conțină
următoarele informații:

eliminat

(a) numele și datele de contact ale 
autorității/entității contractante;
(b) descrierea obiectului contractului;
(c) numele și datele de contact ale 
operatorului economic a cărui ofertă 
urmează să fie exclusă;
(d) informații privind originea 
operatorului economic, a bunurilor și/sau 
a serviciilor și valoarea acestora.

Or. en

Amendamentul 78
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele și datele de contact ale 
autorității/entității contractante;

eliminat

Or. en

Amendamentul 79
Morten Løkkegaard
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) descrierea obiectului contractului; eliminat

Or. en

Amendamentul 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) descrierea obiectului contractului; (b) descrierea obiectului contractului sau al 
concesiunii;
[Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării (adăugarea 
mențiunii privind „procedurile de atribuire 
a concesiunilor”, atunci când se face 
trimitere la „proceduri de atribuire a 
contractelor, atât la singular, cât și la 
plural); adoptarea sa impune adaptări 
tehnice în întregul text.]

Or. fr

Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 81
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numele și datele de contact ale 
operatorului economic a cărui ofertă 
urmează să fie exclusă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 82
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații privind originea 
operatorului economic, a bunurilor și/sau 
a serviciilor și valoarea acestora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 83
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate solicita informații 
suplimentare autorității/entității 
contractante.

eliminat

Or. en

Amendamentul 84
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile respective se transmit în 
termen de opt zile lucrătoare, începând cu 
prima zi lucrătoare care urmează datei la 
care autoritatea/entitatea contractantă 
respectivă primește cererea de informații 
suplimentare. Dacă Comisia nu primește 
niciun fel de informații în acest termen, 
perioada stabilită la alineatul (3) se 
suspendă până ce Comisia primește 
informațiile solicitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 85
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru contractele menționate la 
alineatul (1), Comisia adoptă un act de 
punere în aplicare privind aprobarea 
excluderii planificate în termen de două 
luni începând cu prima zi lucrătoare care 
urmează datei la care Comisia primește 
notificarea. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 17 alineatul (2). Această 
perioadă poate fi prelungită o singură 
dată cu maximum două luni în cazuri 
justificate corespunzător, în special dacă 
informațiile conținute în notificare sau în 
documentele anexate la aceasta sunt 
incomplete sau inexacte sau dacă faptele 
raportate suferă modificări substanțiale. 
Dacă, la sfârșitul acestei perioade de două 
luni sau a perioadei prelungite, Comisia 
nu a adoptat nicio decizie, nici de 
aprobare, nici de respingere a excluderii, 
se consideră că excluderea a fost respinsă 

eliminat
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de Comisie.

Or. en

Amendamentul 86
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când adoptă acte de punere în 
aplicare în temeiul alineatului (3), 
Comisia aprobă excluderea planificată în 
următoarele cazuri:

eliminat

(a) dacă acordul internațional privind 
accesul pe piață în domeniul achizițiilor 
publice existent între Uniune și țara din 
care sunt originare bunurile și/sau 
serviciile conține, pentru bunurile și/sau 
serviciile pentru care este propusă 
excluderea respectivă, rezerve explicite 
privind accesul pe piață formulate de 
Uniune;
(b) dacă nu există un acord precum cel 
menționat la litera (a), iar țara terță 
menține măsuri restrictive referitoare la 
achiziții care duc la o lipsă de 
reciprocitate substanțială în privința 
deschiderii pieței între Uniune și țara 
terță în cauză.
În sensul literei (b), se consideră că 
lipsește o reciprocitate substanțială atunci 
când măsurile restrictive referitoare la 
achiziții duc la discriminări grave și 
repetate ale operatorilor economici, 
bunurilor și serviciilor din Uniune.
La adoptarea unor acte de punere în 
aplicare în temeiul alineatului (3), 
Comisia nu aprobă o excludere 
planificată dacă aceasta ar încălca 
angajamentele privind accesul pe piață 
asumate de Uniune prin acordurile 
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internaționale încheiate.

Or. en

Amendamentul 87
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă acordul internațional privind 
accesul pe piață în domeniul achizițiilor 
publice existent între Uniune și țara din 
care sunt originare bunurile și/sau 
serviciile conține, pentru bunurile și/sau 
serviciile pentru care este propusă 
excluderea respectivă, rezerve explicite 
privind accesul pe piață formulate de 
Uniune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul în care se poate demonstra 
pe orice cale rezonabilă că obligațiile 
aplicabile în domeniul legislației de 
mediu, sociale și de muncă prevăzute de 
dreptul Uniunii, legislația națională, 
acordurile colective și dispozițiile 
legislației internaționale în domeniul 
mediului, social și al muncii enumerate în 
anexa XI la Directivele privind achizițiile 
includ Convenția OIM nr. 94.

Or. en
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Amendamentul 89
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă nu există un acord precum cel 
menționat la litera (a), iar țara terță 
menține măsuri restrictive referitoare la 
achiziții care duc la o lipsă de 
reciprocitate substanțială în privința 
deschiderii pieței între Uniune și țara 
terță în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 90
Philippe Juvin, Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă nu există un acord precum cel 
menționat la litera (a), iar țara terță menține 
măsuri restrictive referitoare la achiziții 
care duc la o lipsă de reciprocitate 
substanțială în privința deschiderii pieței 
între Uniune și țara terță în cauză.

(b) dacă nu există un acord precum cel 
menționat la litera (a), iar țara terță menține 
măsuri restrictive referitoare la achiziții 
sau la atribuirea de concesiuni care duc la 
o lipsă de reciprocitate substanțială în 
privința deschiderii pieței între Uniune și 
țara terță în cauză.
[Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării (adăugarea 
mențiunii privind „atribuirea de 
concesiuni”, atunci când se face trimitere 
la „încheierea de contracte”); adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.]

Or. fr
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Justificare

Ca urmare a negocierilor referitoare la directivele privind achizițiile publice și noua 
propunere de directivă privind concesiunile, vocabularul utilizat în acest regulament trebuie 
să corespundă cu cel specific concesiunilor, întrucât regulamentul se aplică atât achizițiilor 
publice („public procurement”), cât și concesiunilor („concessions”) (articolul 1.2). Pentru 
aceste două tipuri de contracte există instrumente legislative separate; diferența dintre 
acestea trebuie să fie ilustrată în regulament.

Amendamentul 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă nu există un acord precum cel 
menționat la litera (a), iar țara terță menține 
măsuri restrictive referitoare la achiziții 
care duc la o lipsă de reciprocitate 
substanțială în privința deschiderii pieței 
între Uniune și țara terță în cauză.

(b) dacă nu există un acord precum cel 
menționat la litera (a), iar țara terță menține 
măsuri restrictive referitoare la achiziții 
care duc la o lipsă de reciprocitate 
substanțială în privința deschiderii pieței 
între Uniune și țara terță în cauză, mai ales 
în cazul în care respectivele măsuri 
restrictive contravin intereselor 
economice ale UE, de exemplu, în 
domeniul industrial.

Or. en

Amendamentul 92
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b), se consideră că
lipsește o reciprocitate substanțială atunci 
când măsurile restrictive referitoare la 
achiziții duc la discriminări grave și 
repetate ale operatorilor economici, 
bunurilor și serviciilor din Uniune.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b), se consideră că 
lipsește o reciprocitate substanțială atunci 
când măsurile restrictive referitoare la 
achiziții duc la discriminări grave și 
repetate ale operatorilor economici, 
bunurilor și serviciilor din Uniune.

eliminat

Or. fr

Justificare

Amendament de eliminare care trebuie citit în legătură că noua definiție a noțiunii „lipsă de 
reciprocitate substanțială” [(articolul 2 alineatul (1) litera (ga)] și elementele pe care trebuie 
să le ia în considerare Comisia Europeană în analiza sa privind o „lipsă de reciprocitate 
substanțială” [(articolul 6 alineatul (5)].

Amendamentul 94
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

La adoptarea unor acte de punere în 
aplicare în temeiul alineatului (3), 
Comisia nu aprobă o excludere 
planificată dacă aceasta ar încălca 
angajamentele privind accesul pe piață 
asumate de Uniune prin acordurile 
internaționale încheiate.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 95
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când evaluează dacă există o 
lipsă de reciprocitate substanțială,
Comisia analizează următoarele 
elemente:

eliminat

(a) măsura în care legislația în materie de 
achiziții publice din țara în cauză asigură 
transparența în conformitate cu 
standardele internaționale în domeniul 
achizițiilor publice și împiedică 
discriminarea bunurilor, a serviciilor și a 
operatorilor economici din Uniune;
(b) măsura în care autoritățile publice 
și/sau entitățile contractante individuale 
mențin sau adoptă practici discriminatorii 
față de bunurile, serviciile și operatorii 
economici din Uniune.

Or. en

Amendamentul 96
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când evaluează dacă există o 
lipsă de reciprocitate substanțială, 
Comisia analizează următoarele elemente:

(5) Atunci când evaluează dacă există o 
lipsă substanțială de condiții de 
concurență echitabile, Comisia analizează 
următoarele elemente:

Or. en
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Amendamentul 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când evaluează dacă există o 
lipsă de reciprocitate substanțială, Comisia 
analizează următoarele elemente:

(5) Atunci când evaluează dacă există o 
lipsă de reciprocitate substanțială, astfel 
cum este definită la articolul 2 alineatul 
(1) litera (ga), Comisia analizează 
următoarele elemente

Or. fr

Amendamentul 98
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsura în care legislația în materie de 
achiziții publice din țara în cauză asigură 
transparența în conformitate cu 
standardele internaționale în domeniul 
achizițiilor publice și împiedică 
discriminarea bunurilor, a serviciilor și a 
operatorilor economici din Uniune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsura în care legislația în materie de 
achiziții publice din țara în cauză asigură 

(a) măsura în care legislația sau măsurile 
de reglementare în materie de achiziții 
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transparența în conformitate cu standardele 
internaționale în domeniul achizițiilor 
publice și împiedică discriminarea 
bunurilor, a serviciilor și a operatorilor 
economici din Uniune;

publice sau concesiuni din țara în cauză 
asigură transparența în conformitate cu 
standardele internaționale în domeniul 
achizițiilor publice și împiedică 
discriminarea bunurilor, a serviciilor și a 
operatorilor economici din Uniune;

Or. fr

Justificare

Este vorba despre extinderea domeniului de aplicare al alineatului la măsuri de reglementare 
privind achizițiile publice/concesiunile, dincolo de singurele acte cu putere de lege, care 
trebuie să fie luate în calcul, de asemenea, de către Comisia Europeană, în analiza sa privind 
o „lipsă de reciprocitate substanțială”.

Amendamentul 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) măsura în care legile sau măsurile de 
reglementare ale țării în cauză, altele 
decât cele menționate la litera (a) din 
prezentul alineat, prevăd sau au drept 
consecință o lipsă de transparență sau o 
discriminare cu privire la bunurile, 
serviciile și operatorii economici din 
Uniune;

Or. fr

Justificare

Este vorba despre a include, de asemenea, legi sau măsuri de reglementare care nu sunt 
specifice achizițiilor publice/concesiunilor, însă care pot să prevadă clauze discriminatorii 
sau să aibă drept rezultat o discriminare față de bunurile, serviciile sau operatorii economici 
din Uniune.

Amendamentul 101
Morten Løkkegaard
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsura în care autoritățile publice 
și/sau entitățile contractante individuale 
mențin sau adoptă practici discriminatorii 
față de bunurile, serviciile și operatorii 
economici din Uniune.

eliminat

Or. en

Amendamentul 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la evaluarea dacă există o dovadă a
unor încălcări grave și repetate în 
domeniul drepturilor fundamentale ale 
lucrătorilor, în domeniul social și al 
muncii și legislația muncii prevăzută de 
dreptul Uniunii, acordurile colective și 
dispozițiile legislației internaționale în 
domeniul mediului, social și al muncii, 
enumerate în anexa XI la Directiva 
privind achizițiile, inclusiv în Convenția 
OIM nr. 94, Comisia analizează 
următoarele:
(i) în ce măsură legislația și practicile din 
țara în cauză asigură respectarea 
drepturilor fundamentale ale lucrătorilor 
în domeniul legislației sociale și a muncii 
prevăzute de dreptul Uniunii, acordurile 
colective și dispozițiile legislației 
internaționale în domeniul mediului, 
social și al muncii, enumerate în 
anexa XI la Directiva privind achizițiile, 
incluse în Convenția OIM nr. 94;
(ii) în ce măsură autoritățile publice 
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și/sau entitățile contractante individuale 
mențin sau adoptă practici de dumping 
social privind respectivele bunuri și 
servicii.

Or. en

Amendamentul 103
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Înainte de a lua o decizie în temeiul 
alineatului (3), Comisia trebuie să audieze
ofertantul sau ofertanții respectivi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 104
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritățile/entitățile contractante care 
au exclus oferte în temeiul alineatului (1) 
trebuie să indice acest lucru în anunțul 
privind atribuirea contractelor, pe care îl 
publică în temeiul articolului 35 din 
Directiva 2004/18/CE, în temeiul 
articolului 42 din Directiva 2004/17/CE 
sau al articolului 27 din Directiva privind 
atribuirea contractelor de concesiune. 
Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care stabilește formularele standard 
pentru anunțurile privind atribuirea 
contractelor. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 

eliminat
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articolul 17 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 105
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în 
care Comisia a adoptat actul de punere în 
aplicare privind accesul temporar al 
bunurilor și serviciilor dintr-o țară 
implicată în negocieri importante cu 
Uniunea conform dispozițiilor de la 
articolul 9 alineatul (4).

eliminat

Or. en

Amendamentul 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Oferte anormal de scăzute
Dacă autoritatea/entitatea contractantă 
intenționează, în temeiul articolului 69 
din Directiva privind achizițiile publice 
sau al articolului 79 din Directiva privind 
achizițiile publice efectuate de entitățile 
care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor 
și serviciilor poștale, după verificarea 
explicațiilor ofertantului, să accepte o 
ofertă anormal de scăzută care conține 
bunuri și/sau servicii originare din afara 
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Uniunii în cazul cărora valoarea 
bunurilor sau a serviciilor care nu fac 
obiectul unor acorduri depășește 50 % din 
valoarea totală a bunurilor sau a 
serviciilor care constituie oferta, aceasta îi 
informează în scris pe ceilalți ofertanți cu 
privire la acest lucru, incluzând motivele 
caracterului neobișnuit de scăzut al 
prețului sau al costurilor percepute.
O autoritate/entitate contractantă poate să 
nu dezvăluie informații a căror 
comunicare ar împiedica punerea în 
aplicare a legislației, ar fi contrară în alt 
mod interesului public, ar aduce atingere 
intereselor comerciale legitime ale 
operatorilor economici, publici ori privați, 
sau ar putea afecta concurența loială 
dintre aceștia.

Or. en

Justificare

Aceasta impune o sarcină administrativă disproporționată autorităților contractante. Ele ar 
avea obligația de a se familiariza cu regulile complexe de origine și AAP actual și acoperirea 
bilaterală în vederea confirmării dacă o ofertă mai mică a fost eligibilă. Ar trebui să existe, 
de asemenea, un decalaj față de procesul de achiziție, în cazul în care este necesară o 
notificare.

Amendamentul 107
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritatea/entitatea contractantă 
intenționează, în temeiul articolului 69 
din Directiva privind achizițiile publice 
sau al articolului 79 din Directiva privind 
achizițiile publice efectuate de entitățile 
care își desfășoară activitatea în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor 
și serviciilor poștale, după verificarea 
explicațiilor ofertantului, să accepte o 

(1) Pentru ofertele care includ bunuri 
și/sau servicii care provin din afara 
Uniunii, la care valoarea bunurilor și/sau 
a serviciilor neacoperite depășește 50 %
din valoarea totală a bunurilor sau a 
serviciilor care constituie oferta, 
autoritățile/entitățile contractante solicită 
operatorului economic în cauză să explice 
prețul sau costurile percepute, atunci 



AM\943395RO.doc 59/74 PE516.621v01-00

RO

ofertă anormal de scăzută care conține 
bunuri și/sau servicii originare din afara 
Uniunii în cazul cărora valoarea 
bunurilor sau a serviciilor care nu fac 
obiectul unor acorduri depășește 50 % din 
valoarea totală a bunurilor sau a 
serviciilor care constituie oferta, aceasta îi 
informează în scris pe ceilalți ofertanți cu 
privire la acest lucru, incluzând motivele 
caracterului neobișnuit de scăzut al 
prețului sau al costurilor percepute.

când:

(a) prețul sau costul perceput este cu cel 
puțin 20 % mai mic decât prețul sau 
costul mediu al celorlalte oferte sau
(b) prețul sau costul perceput este cu cel 
puțin 20 % mai mic decât prețul sau 
costurile celei de-a doua cele mai mici 
oferte.
(2) Solicitarea de explicații în temeiul 
alineatului (1) are legătură, dacă este 
cazul, în special cu următoarele aspecte:
(a) economia metodei de construcție;
(b) procesul de fabricație sau serviciile 
furnizate;

(c) acordurile tehnice;
(d) originalitatea lucrării, a bunurilor sau 
a serviciilor;
(e) conformitatea cu legislația UE;
(f) ajutoarele de stat primite de ofertant pe 
durata ultimilor trei ani.
(3) Atunci când este identificată o ofertă 
anormal de scăzută în temeiul 
alineatului (1) și, fără a aduce atingere 
solicitării de explicație, 
autoritatea/entitatea contractantă îi 
informează în scris pe ceilalți ofertanți.

(4) Autoritatea/entitatea contractantă 
verifică anterior informațiile furnizate 
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prin consultarea ofertantului.
(5) Autoritatea/entitatea contractantă 
respinge o ofertă anormal de scăzută 
atunci când dovezile furnizate nu justifică 
nivelul scăzut al prețului sau al costurilor 
percepute.

Or. en

Amendamentul 108
Barbara Weiler

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritatea/entitatea contractantă 
intenționează, în temeiul articolului 69 din 
Directiva privind achizițiile publice sau al 
articolului 79 din Directiva privind 
achizițiile publice efectuate de entitățile 
care își desfășoară activitatea în sectoarele 
apei, energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale, după verificarea explicațiilor 
ofertantului, să accepte o ofertă anormal 
de scăzută care conține bunuri și/sau 
servicii originare din afara Uniunii în cazul 
cărora valoarea bunurilor sau a serviciilor 
care nu fac obiectul unor acorduri 
depășește 50 % din valoarea totală a 
bunurilor sau a serviciilor care constituie 
oferta, aceasta îi informează în scris pe 
ceilalți ofertanți cu privire la acest lucru, 
incluzând motivele caracterului neobișnuit 
de scăzut al prețului sau al costurilor 
percepute.

Dacă autoritatea/entitatea contractantă 
intenționează, în temeiul articolului 69 din 
Directiva privind achizițiile publice 
(COM(2011)0896) sau al articolului 79 din 
Directiva privind achizițiile publice 
efectuate de entitățile care își desfășoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale 
(COM(2011)0895), să accepte o ofertă 
anormal de scăzută care conține bunuri 
și/sau servicii originare din afara Uniunii în 
cazul cărora valoarea bunurilor sau a 
serviciilor care nu fac obiectul unor 
acorduri depășește 50 % din valoarea totală 
a bunurilor sau a serviciilor care constituie 
oferta, aceasta îi informează în scris pe 
ceilalți ofertanți cu privire la acest lucru, 
incluzând motivele caracterului neobișnuit 
de scăzut al prețului sau al costurilor 
percepute.

Or. en

Amendamentul 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritatea/entitatea contractantă
intenționează, în temeiul articolului 69 din 
Directiva privind achizițiile publice sau al 
articolului 79 din Directiva privind 
achizițiile publice efectuate de entitățile 
care își desfășoară activitatea în sectoarele 
apei, energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale, după verificarea explicațiilor 
ofertantului, să accepte o ofertă anormal de 
scăzută care conține bunuri și/sau servicii 
originare din afara Uniunii în cazul cărora 
valoarea bunurilor sau a serviciilor care nu 
fac obiectul unor acorduri depășește 50 % 
din valoarea totală a bunurilor sau a 
serviciilor care constituie oferta, aceasta îi 
informează în scris pe ceilalți ofertanți cu 
privire la acest lucru, incluzând motivele 
caracterului neobișnuit de scăzut al prețului 
sau al costurilor percepute.

(1) Autoritatea/entitatea contractantă, în 
temeiul articolului 69 din Directiva privind 
achizițiile publice sau al articolului 79 din 
Directiva privind achizițiile publice 
efectuate de entitățile care își desfășoară 
activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale, 
solicită operatorilor economici să explice 
prețul și costurile propuse în ofertă atunci 
când ofertele par să fie anormal de 
scăzute raportat la lucrări, bunuri sau 
servicii.

(2) Clarificările menționate la 
alineatul (1) se pot referi în mod concret 
la:
(a) rentabilitatea metodei de construcție, a 
procesului de fabricație a produselor sau 
a serviciilor prestate;
(b) soluțiile tehnice adoptate sau condițiile 
excepțional de favorabile de care dispune 
ofertantul pentru execuția lucrărilor, 
pentru furnizarea bunurilor sau pentru 
prestarea serviciilor;
(c) originalitatea bunurilor, a serviciilor 
sau a lucrărilor propuse de ofertant;
(d) conformitatea cu obligațiile 
menționate la articolul 6 alineatul (1) 
litera (a) nouă.
(da) conformitatea cu obligațiile 
menționate la articolul 71 din Directiva 
privind achizițiile publice sau în temeiul 
articolului 81 din Directiva privind 
achizițiile a entităților care operează în 
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sectorul apei, al energiei, al 
transporturilor și al serviciilor poștale;
(e) posibilitatea ca ofertantul să obțină un 
ajutor de stat.
După verificarea explicațiilor ofertantului, 
să accepte o ofertă anormal de scăzută care 
conține bunuri și/sau servicii originare din 
afara Uniunii în cazul cărora valoarea 
bunurilor sau a serviciilor care nu fac 
obiectul unor acorduri depășește 50 % din 
valoarea totală a bunurilor sau a serviciilor 
care constituie oferta, aceasta îi informează 
în scris pe ceilalți ofertanți cu privire la 
acest lucru, incluzând motivele caracterului 
neobișnuit de scăzut al prețului sau al 
costurilor percepute.

(3) Autoritatea contractantă evaluează 
informațiile furnizate prin consultarea 
ofertantului. Ea poate respinge oferta 
numai atunci când dovezile furnizate nu 
justifică în mod satisfăcător nivelul scăzut 
al prețului sau al costurilor propuse, 
ținând seama de elementele menționate la 
alineatul (2).
Autoritățile contractante resping oferta 
atunci când constată că aceasta este 
anormal de scăzută deoarece nu respectă 
dispozițiile menționate la articolul 6 
alineatul (1) litera (a) nouă.
(4) 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.
(5) Statele membre pun la dispoziția altor 
state membre, la cerere, prin cooperare 
administrativă, informațiile de care 
dispun, cum ar fi legi, regulamente, 
contracte colective de muncă universal 
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aplicabile sau standarde tehnice naționale 
referitoare la dovezile și documentele 
prezentate în legătură cu elementele 
menționate la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 110
Barbara Weiler

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile contractante solicită 
operatorilor economici să explice prețul 
sau costurile propuse în ofertă, în cazul în 
care ofertele par a fi anormal de scăzute 
în raport cu lucrările, bunurile sau 
serviciile respective.

Or. en

Amendamentul 111
Barbara Weiler

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Explicațiile menționate la paragraful 1a 
(nou) se pot referi în mod concret la:
(a) rentabilitatea metodei de construcție, a 
procesului de fabricație a produselor sau 
a serviciilor prestate;
(b) soluțiile tehnice adoptate sau condițiile 
excepțional de favorabile de care dispune 
ofertantul pentru execuția lucrărilor, 
pentru furnizarea bunurilor sau pentru 
prestarea serviciilor;
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(c) originalitatea bunurilor, a serviciilor 
sau a lucrărilor propuse de ofertant;
(d) conformitatea cu obligațiile aplicabile 
în domeniul legislației de mediu, sociale și 
de muncă prevăzute de dreptul Uniunii, 
legislația națională, acordurile colective 
sau dispozițiile legislației internaționale în 
domeniul mediului, social și al muncii, 
enumerate în anexa XI la Directiva 
privind achizițiile publice 
(COM(2011)0896) sau, dacă nu se aplică, 
cu alte dispoziții care asigură un nivel 
echivalent de protecție;
(e) conformitatea subcontractanților cu 
obligațiile menționate la paragraful 1a 
(nou) litera (d). Pentru a evita încălcarea 
acestor obligații, statele membre și 
autoritățile contractante pot lua măsuri 
corespunzătoare;
(f) posibilitatea ca ofertantul să obțină un 
ajutor de stat.

Or. en

Amendamentul 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea contractantă evaluează 
informațiile furnizate prin consultarea 
ofertantului. Ea poate respinge oferta 
numai atunci când dovezile furnizate nu 
justifică în mod satisfăcător nivelul scăzut 
al prețului sau al costurilor propuse, 
ținând seama de elementele menționate la 
paragraful 1b (nou).
Autoritățile contractante resping oferta 
atunci când constată că aceasta este 
anormal de scăzută deoarece nu respectă 
dispozițiile menționate la paragraful 1b 
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(nou) literele (d) și (e).
Respectarea obligațiilor menționate la 
paragraful 1b (nou) literele (d) și (e) de 
către subcontractanți este asigurată prin 
măsuri adecvate ale autorităților 
naționale competente care acționează în 
sfera de aplicare a responsabilității și a 
mandatului lor.

Or. en

Amendamentul 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o autoritate contractantă 
stabilește că o ofertă este anormal de 
scăzută deoarece 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.

Or. en

Amendamentul 114
Barbara Weiler

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pun la dispoziția altor
state membre, la cerere, prin cooperare 
administrativă, informațiile de care 
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dispun, cum ar fi legi, regulamente, 
contracte colective de muncă universal 
aplicabile sau standarde tehnice naționale 
referitoare la dovezile și documentele 
prezentate în legătură cu elementele 
menționate la paragraful 1b (nou).

Or. en

Amendamentul 115
Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

O autoritate/entitate contractantă poate să 
nu dezvăluie informații a căror 
comunicare ar împiedica punerea în 
aplicare a legislației, ar fi contrară în alt 
mod interesului public, ar aduce atingere 
intereselor comerciale legitime ale 
operatorilor economici, publici ori privați, 
sau ar putea afecta concurența loială 
dintre aceștia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 116
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un test mediu determină 
că o ofertă este anormal de scăzută, 
autoritățile contractante investighează 
oferta solicitând operatorului să furnizeze 
informații suplimentare prin care să 
explice prețul și costurile ofertei.
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Or. en

Amendamentul 117
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea contractantă verifică 
informațiile furnizate de ofertant și are 
obligația de a respinge oferta dacă 
investigația ofertei anormal de scăzute nu 
justifică nivelul scăzut al prețului sau al 
costurilor percepute.

Or. en

Amendamentul 118
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Anchete cu privire la accesul operatorilor 
economici, al bunurilor și serviciilor din 
UE pe piețele achizițiilor publice din țările 
terțe
(1) Dacă consideră că este în interesul 
Uniunii, Comisia poate iniția în orice 
moment, din proprie inițiativă sau în 
urma unei cereri depuse de părțile 
interesate ori de un stat membru, o 
anchetă externă în materie de achiziții cu 
privire la presupusele măsuri restrictive 
referitoare la achiziții.
În special, Comisia ia în considerare dacă 
au fost aprobate, în temeiul articolului 6 
alineatul (3) din prezentul regulament, o 
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serie de excluderi planificate.
Dacă se inițiază o anchetă, Comisia 
publică un anunț în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene prin care invită părțile 
interesate și statele membre să transmită 
Comisiei toate informațiile pertinente 
într-o perioadă de timp specificată.
(2) Ancheta menționată la alineatul (1) se 
desfășoară pe baza criteriilor stabilite la 
articolul 6.
(3) Comisia analizează dacă măsurile 
restrictive referitoare la achizițiile publice 
sunt menținute de țara terță în cauză pe 
baza informațiilor furnizate de părțile 
interesate și de statele membre și/sau a 
faptelor constatate de Comisie în timpul 
anchetei desfășurate, iar evaluarea 
situației trebuie să se încheie în termen de 
nouă luni de la inițierea anchetei. În 
cazuri justificate corespunzător, acest 
termen poate fi prelungit cu trei luni.
(4) În cazul în care, în urma anchetei 
externe în materie de achiziții, 
concluzionează că pretinsele măsuri 
restrictive referitoare la achizițiile publice 
nu sunt menținute de țara terță în cauză, 
Comisia adoptă o decizie prin care pune 
capăt anchetei. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 17 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Prezentul articol are legătură cu investigația necesară anterior unei închideri centralizate, 
acoperite de articolul 10, care ar trebui, de asemenea, eliminat, în mod corespunzător, fiind 
considerat inutil.

Amendamentul 119
Morten Løkkegaard
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă se inițiază o anchetă, Comisia publică 
un anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene prin care invită părțile interesate 
și statele membre să transmită Comisiei 
toate informațiile pertinente într-o 
perioadă de timp specificată.

Dacă se inițiază o anchetă, Comisia publică 
un anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene prin care invită părțile interesate 
și statele membre să transmită Comisiei 
toate informațiile pertinente în termen de 
trei luni.

Or. en

Amendamentul 120
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia analizează dacă măsurile 
restrictive referitoare la achizițiile publice 
sunt menținute de țara terță în cauză pe 
baza informațiilor furnizate de părțile 
interesate și de statele membre și/sau a 
faptelor constatate de Comisie în timpul 
anchetei desfășurate, iar evaluarea situației 
trebuie să se încheie în termen de nouă
luni de la inițierea anchetei. În cazuri 
justificate corespunzător, acest termen 
poate fi prelungit cu trei luni.

(3) Comisia analizează dacă măsurile 
restrictive referitoare la achizițiile publice 
sunt menținute de țara terță în cauză pe 
baza informațiilor furnizate de părțile 
interesate și de statele membre și/sau a 
faptelor constatate de Comisie în timpul 
anchetei desfășurate, iar evaluarea situației 
trebuie să se încheie în termen de șase luni 
de la inițierea anchetei. În cazuri justificate 
corespunzător, acest termen poate fi 
prelungit cu trei luni.

Or. en

Amendamentul 121
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Această procedură de consultare nu este necesară dacă articolul 10 este eliminat.

Amendamentul 122
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Adoptarea unor măsuri de limitare a 
accesului bunurilor și al serviciilor care 
nu fac obiectul unor acorduri pe piața UE 
a achizițiilor publice
(1) Dacă se constată, în cadrul unei 
anchete efectuate în temeiul articolului 8 
și după urmarea procedurii prevăzute la 
articolul 9, că măsurile restrictive 
referitoare la achiziții adoptate sau 
menținute de țara terță respectivă duc la o 
lipsă de reciprocitate substanțială în 
privința deschiderii pieței între Uniune și 
țara terță, astfel cum se menționează la 
articolul 6, Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare pentru a limita 
temporar accesul bunurilor și al 
serviciilor care nu fac obiectul unor 
acorduri, originare dintr-o țară terță. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 17 
alineatul (2).
(2) Măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (1) pot avea oricare dintre 
formele următoarele:
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(a) excluderea ofertelor a căror valoare 
totală este formată în proporție de peste
50 % din bunuri sau servicii care nu fac 
obiectul unor acorduri, originare din țara 
care adoptă sau menține o practică 
restrictivă în materie de achiziții publice; 
și/sau
(b) o penalizare obligatorie privind prețul 
pentru acea parte din ofertă care constă 
în bunuri sau servicii care nu fac obiectul 
unor acorduri, originare din țara care 
adoptă sau menține o practică restrictivă 
privind achizițiile publice.
(3) Măsurile adoptate în temeiul 
alineatului (1) pot fi limitate în special la:
(a) achizițiile publice realizate de anumite 
categorii definite de autorități/entități 
contractante;
(b) achizițiile publice ale anumitor 
categorii definite de bunuri sau servicii;
(c) achizițiile publice care depășesc 
anumite praguri definite sau care le 
respectă.

Or. en

Justificare

O închidere centralizată ar impune statelor membre să încheie contracte cu furnizori din țări 
terțe, fapt ce ar determina o creștere a costurilor pentru autoritățile contractante: subminând 
valoarea pentru principii bănești. Nu există nicio dovadă că aceste închideri ar influența 
accesul. Nu există un risc real potrivit căruia acestea ar putea conduce de fapt la represalii. 
Va avea, de asemenea, un impact negativ asupra pieței interne, la fel ca la articolul 6, și ar 
crea o sarcină administrativă semnificativă pentru autoritățile contractante.

Amendamentul 123
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă se constată, în cadrul unei anchete (1) Dacă se constată, în cadrul unei anchete 
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efectuate în temeiul articolului 8 și după 
urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, 
că măsurile restrictive referitoare la 
achiziții adoptate sau menținute de țara 
terță respectivă duc la o lipsă de
reciprocitate substanțială în privința 
deschiderii pieței între Uniune și țara terță, 
astfel cum se menționează la articolul 6, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare pentru a limita temporar accesul 
bunurilor și al serviciilor care nu fac 
obiectul unor acorduri, originare dintr-o 
țară terță. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 17 alineatul (2).

efectuate în temeiul articolului 8 și după 
urmarea procedurii prevăzute la articolul 9, 
că măsurile restrictive referitoare la 
achiziții adoptate sau menținute de țara 
terță respectivă duc la o lipsă substanțială
de condiții de concurență echitabile în 
privința deschiderii pieței între Uniune și 
țara terță, astfel cum se menționează la 
articolul 6, Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare pentru a limita temporar 
accesul bunurilor și al serviciilor care nu 
fac obiectul unor acorduri, originare dintr-o 
țară terță. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 17 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abrogări Legături cu Directiva 2004/17/CE

Or. en

Amendamentul 125
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 58 și 59 din 
Directiva 2004/17/CE se abrogă de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Începând cu intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și în conformitate 
cu articolul 15, Comisia își rezervă 
dreptul de a abroga articolele 58 și 59 din 
Directiva 2004/17/CE prin acte delegate.
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Or. en

Amendamentul 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 58 și 59 din 
Directiva 2004/17/CE se abrogă de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisia evaluează dacă articolele 58 și 59 
din Directiva 2004/17/CE sunt menținute. 
Având în vedere concluziile acestei 
evaluări, Comisia trimite o propunere 
legislativă de abrogare a articolelor 
respective de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Amendamentul 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 58 și 59 din 
Directiva 2004/17/CE se abrogă de la data 

Dacă oricare dintre dispozițiile 
prezentului regulament depășește 
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intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

[articolele 58 și 59 din 
Directiva 2004/17/CE] în ceea ce privește 
acordarea unui contract dat, dispoziția 
prezentului regulament prevalează și se 
aplică contractului în cauză.

Or. en

Justificare

Scopul acestui nou regulament este de a oferi posibilitatea de a aplica măsuri de 
reciprocitate în cazul încălcărilor recurente și necorectate ale angajamentelor privind 
accesul pe piață. Directiva 2004/17/CE privind procedurile de achiziții ale entităților care 
operează în sectorul apei, al energiei, al transporturilor și al serviciilor poștale prevede deja 
luarea unor astfel de măsuri. Pentru a asigura concordanța și eficiența, noul regulament ar 
trebui doar să înlocuiască dispozițiile actuale din Directiva privind achizițiile, dacă se 
suprapun.


