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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul propunerii

În martie 2012, Comisia Europeană a adoptat prezenta propunere de regulament, care 
constituie o primă încercare de instituire a unei politici externe cuprinzătoare pentru Uniunea 
Europeană referitoare la achizițiile publice. 

În termeni juridici, principalul obiectiv al propunerii este acela de a spori influența Uniunii 
Europene în cadrul negocierilor comerciale internaționale, în vederea îmbunătățirii 
oportunităților de acces pe piețele de achiziții publice din țări terțe pentru operatorii 
economici europeni. În termeni politici, aceasta este o oportunitate crucială pentru Uniunea 
Europeană de a-și face cunoscută hotărârea cu privire la asigurarea unui tratament egal și, prin 
urmare, a unor condiții de concurență echitabilă într-un domeniu în care, în prezent, interesele 
sale sunt mai mari și mai diverse decât ale oricărui alt actor de pe scena mondială a 
comerțului .  

Acesta este un mesaj de o importanță deosebită, în special în contextul crizei economice pe 
perioada căreia Uniunea Europeană s-a opus, în mod sistematic, adoptării unor măsuri 
protecționiste, precum și nerespectării angajamentelor sale internaționale existente. În 
conformitate cu această abordare, prezenta propunere afirmă ceea ce este evident: UE se 
confruntă, într-adevăr, cu o concurență din ce în ce mai mare și mai acerbă - uneori chiar și 
neloială -  din partea partenerilor săi comerciali; în loc să-și închidă piața de achiziții publice 
pentru operatorii străini, UE cere condiții uniforme de acces pe piață pentru proprii operatori 
și bunuri în străinătate.  

Prezenta propunere de regulament prevede o serie de mecanisme, inclusiv consultări cu statul 
membru în cauză, oferind posibilitatea de a remedia problemele cauzate de practicile 
restrictive de achiziții. Măsurile restrictive prevăzute în prezenta propunere sunt aplicate doar 
în momentul în care aceste mecanisme nu au reușit să soluționeze problemele în cauză.

Aspecte privind piața internă

Până în prezent, autoritățile contractante au dus lipsă de un cadru clar care să le permită să 
aplice angajamentele internaționale ale Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice. 
Prezenta propunere va schimba abordarea fragmentată urmată de diferite state membre, care 
luau decizii individuale de blocare a accesului bunurilor și serviciilor din țări terțe pe piața 
națională de achiziții publice. În schimb, sistemul centralizat va asigura un tratament uniform 
al bunurilor și serviciilor din țări terțe.

Comisiei IMCO i-au fost alocate doar câteva competențe în vederea elaborării prezentului 
regulament. Ca urmare a acestui fapt, prezentul aviz se limitează, în cea mai mare parte, la 
dispoziții nesubstanțiale. 

În special, articolele pentru care Comisia IMCO dispune de competență exclusivă sunt 
următoarele: 
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Articolul 6 alineatul (7) - Acordarea de competențe autorităților/entităților contractante 
pentru a exclude ofertele cuprinzând bunuri și servicii care nu fac obiectul unor acorduri:
Publicarea de excluderi de la procedurile de atribuire a contractelor și stabilirea formularelor 
standard pentru anunțurile privind atribuirea contractelor. 

Articolul 17 alineatul (3) - Procedura comitetelor: - Competența comitetului consultativ în 
conformitate cu decizia Consiliului nr. 71/306/CEE 

Articolul 20 - Abrogări: abrogarea articolelor 58 și 59 din Directiva 2004/17/CE. 

Articolele pentru care Comisia IMCO dispune de competență partajată, împreună cu Comisia 
INTA, sunt următoarele: 

Articolul 2: Definiții
Articolul 7: Oferte anormal de scăzute
Articolul 17 alineatul (1): Procedura comitetelor
Articolul 18: Confidențialitate
Articolul 19: Raportare

Poziția raportorului

Raportorul propune, printre altele, o serie de amendamente referitoare la definițiile din 
articolul 2. Aceste amendamente au ca scop alinierea definițiilor din prezenta propunere cu 
definițiile care au fost acceptate de Comisia IMCO în poziția sa, înaintea negocierilor 
referitoare la Directiva privind procedura clasică de achiziții publice (A7-0007/2013).

Mai mult decât atât, raportorul propune să se asigure mai multă claritate și securitate juridică 
în ceea ce privește articolul 7 primul paragraf și considerentul conex 19 cu privire la 
posibilitatea de care dispun alți ofertanți de a furniza informații suplimentare în cazul în care 
autoritatea contractantă intenționează să accepte o ofertă anormal de scăzută. 

În final, raportorul  recomandă crearea unei legături între prima obligație de raportare din 
partea Comisiei și data de intrare în vigoare a prezentului regulament, în loc să se facă referire 
la o dată precisă - dar probabil timpurie sau prea târzie - (1 ianuarie 2017), așa cum prevede 
propunerea Comisiei. 

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1
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 comune și acțiuni și să acționeze 
pentru asigurarea unui nivel înalt de 
cooperare în toate domeniile relațiilor 
internaționale, în scopul, printre altele, de 
a-și proteja valorile, interesele 
fundamentale, securitatea, independența 
și integritatea și de a încuraja integrarea 
tuturor țărilor în economia mondială, 
inclusiv prin eliminarea treptată a 
barierelor în calea comerțului internațional;

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În contextul politicii globale a Uniunii 
referitoare la țările cel mai puțin dezvoltate 
prevăzută, printre altele, în Regulamentul 
(CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 
iulie 2008 de aplicare a unui sistem de 
preferințe tarifare generalizate pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 
31 decembrie 2011, este necesar ca 
bunurile și serviciile din aceste țări să fie 
asimilate bunurilor și serviciilor din 
Uniune.

(26) În contextul politicii globale a Uniunii 
referitoare la țările cel mai puțin dezvoltate 
prevăzută, printre altele, în Regulamentul 
(CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 
iulie 2008 de aplicare a unui sistem de 
preferințe tarifare generalizate pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 
31 decembrie 2011, este necesar ca 
bunurile și serviciile din aceste țări să fie 
asimilate bunurilor și serviciilor din 
Uniune, pentru a crea oportunitățile 
economice necesare în vederea unei mai 
bune integrări a piețelor lor în economia 
mondială.

Or. en
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Amendamentul 3
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „furnizor” înseamnă persoanele fizice 
sau juridice care oferă pe piață bunuri;

eliminat

Or. en

Justificare

Aliniere la poziția comisiei din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile 
publice. 

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Aliniere la poziția comisiei din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile 
publice. 

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „prestator de servicii” înseamnă 
persoanele fizice sau juridice care 
prezintă pe piață oferte pentru executarea 
unor lucrări sau a unei opere ori servicii;

eliminat
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Or. en

Justificare

Aliniere la poziția comisiei din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile 
publice. 

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „ofertant” înseamnă un operator 
economic care a depus o ofertă;

Or. en

Justificare

Aliniere la poziția comisiei din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile 
publice. 

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) termenul „operator economic” include 
deopotrivă conceptul de furnizor și pe cel 
de prestator de servicii;

eliminat

Or. en

Justificare

Aliniere la poziția comisiei din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile 
publice. 

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) operatorul economic care a depus o 
ofertă se numește „ofertant”;

eliminat

Or. en

Justificare

Aliniere la poziția comisiei din cadrul negocierilor referitoare la Directiva privind achizițiile 
publice. 

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Originea unui serviciu se stabilește pe 
baza originii persoanei fizice sau juridice 
care îl prestează. Originea prestatorului de
servicii se consideră a fi:

Originea unui serviciu se stabilește pe baza 
originii persoanei fizice sau juridice care îl 
prestează. Originea operatorului economic 
care prestează servicii se consideră a fi:

Or. en

Justificare

Această modificare este necesară din cauza modificărilor din articolul 2 (definiții).

Amendamentul 10
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 

(7) Autoritățile/entitățile contractante care 
au exclus oferte în temeiul alineatului (1) 
trebuie să indice acest lucru, inclusiv 
motivele pentru aceste excluderi, 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. 
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prin care stabilește formularele standard 
pentru anunțurile privind atribuirea 
contractelor. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 17 alineatul (3).

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
prin care stabilește formularele standard 
pentru anunțurile privind atribuirea 
contractelor. Actele de punere în aplicare
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 17 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 11
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 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 prezentate de 
către ofertantul în cauză.

După ce au fost informați de către 
autoritatea/entitatea contractantă cu 
privire la intenția acesteia de a accepta o 
ofertă anormal de scăzută, ceilalți 
ofertanți au posibilitatea de a furniza 
informații relevante autorității/entității 
contractante, într-o perioadă de timp 
rezonabilă, pentru a-i permite acesteia să 
ia o decizie privind acceptarea, în 
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cunoștință de cauză, a potențialilor factori 
care ar putea avea o influență asupra 
evaluării caracterului neobișnuit de 
scăzut al prețului sau al costurilor 
percepute. 

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clarificat în articol faptul că ceilalți ofertanți, care au fost informați cu privire 
la intenția autorității/entității contractante de a accepta o ofertă anormal de scăzută, au 
posibilitatea să ofere mai multe informații pentru a garanta că decizia de acceptare este luată 
în deplină cunoștință de cauză.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Nici Comisia, nici Consiliul, nici 
Parlamentul European, nici statele 
membre, nici reprezentanții oficiali ai 
acestora nu dezvăluie niciun fel de 
informații de natură confidențială primite 
în temeiul prezentului regulament, fără 
permisiunea specială a furnizorului 
informațiilor respective.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest alineat este înlocuit de un nou alineat - 4a (nou) - la articolul 18.

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Informațiile primite în conformitate 
cu prezentul regulament și declarate de 
către furnizorul informațiilor drept 
confidențiale, nu vor fi, în niciun caz, 
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dezvăluite, cu excepția cazului în care 
furnizorul își dă acordul explicit. 

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Până la data de 1 ianuarie 2017 și cel 
puțin o dată la trei ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
aplicarea prezentului regulament, precum 
și la progresul înregistrat în negocierile 
internaționale referitoare la accesul 
operatorilor economici din UE la 
procedurile de atribuire a contractelor de 
achiziții publice în țări terțe, desfășurate în
temeiul prezentului regulament. În acest 
scop, statele membre furnizează Comisiei, 
la cerere, informațiile necesare.

La un an după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior cel 
puțin o dată la trei ani, Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la aplicarea 
prezentului regulament, precum și la 
progresul înregistrat în negocierile 
internaționale referitoare la accesul 
operatorilor economici din UE la 
procedurile de atribuire a contractelor de 
achiziții publice în țări terțe, desfășurate în 
temeiul prezentului regulament. În acest 
scop, statele membre furnizează Comisiei, 
la cerere, informațiile necesare.

Or. en


