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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia Europeană a prezentat recent propuneri de actualizare a directivei privind achizițiile 
publice (Directiva 2004/18/CE) și a directivei privind procedurile de atribuire a contractelor 
de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (Directiva 
2004/17/CE). Comisia a prezentat, de asemenea, o propunere de directivă care reglementează 
concesiunile și, doar ulterior, o propunere de regulament privind accesul bunurilor și 
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.  

La nivel internațional, achizițiile publice reprezintă un sector important al comerțului 
mondial: sectorul achizițiilor publice reprezintă în medie 15-20% din PIB-ul țărilor 
dezvoltate. În ciuda importanței sale, piața achizițiilor publice rămâne unul dintre sectoarele 
cele mai închise (Comisia estimează că mai mult de jumătate din piața mondială a achizițiilor 
publice continuă să fie închisă pentru concurența externă) și cele mai puțin reglementate în 
cadrul comerțului internațional.

La nivel multilateral, instrumentul care reglementează acest sector este Acordul privind 
achizițiile publice (AAP), care a făcut recent obiectul unui proces de revizuire, încheiat în 
luna martie 2012. Scopul acestui proces de revizuire a fost acela de a spori transparența și 
gradul de deschidere ale piețelor internaționale ale achizițiilor publice și simplificarea 
procedurilor. Raportorul pentru aviz salută acest proces de revizuire și speră ca UE să aprobe 
rapid rezultatele acestuia;  cu toate acestea, raportorul pentru aviz constată că până în prezent 
doar 42 de state membre ale OMC (dintre care 27 sunt state membre ale UE) au aderat la 
acest acord internațional și speră cu tărie ca alte țări să li se alăture, în special țările mai 
dezvoltate și economiile emergente, pentru a extinde acoperirea geografică și a institui astfel 
un sistem de norme comune și universal valabile în acest sector important al comerțului 
internațional. 

Un alt acord al OMC, Acordul general privind comerțul cu servicii (GATS), cuprinde, de 
asemenea, dispoziții specifice privind sectorul achizițiilor publice.

La nivel bilateral, UE și-a asumat, de asemenea, alte dispoziții cu caracter obligatoriu în 
contextul unor acorduri bilaterale deja încheiate (cu Albania, Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei, CARIFORUM, Chile, Croația, Mexic, Muntenegru, Coreea de Sud și Elveția).  
Sectorul achizițiilor publice reprezintă un capitol important și deseori delicat în cadrul 
negocierilor în curs vizând încheierea unor posibile noi acorduri comerciale cu alți parteneri 
internaționali.   

Dat fiind acest context internațional, raportorul pentru aviz consideră că este important să se 
atragă atenția asupra dimensiunii internaționale a sectorului achizițiilor publice și asupra 
necesității ca piețele internaționale ale achizițiilor publice să fie treptat deschise, pe baza unui 
sistem de norme comune, ce au la bază reciprocitatea, caracterul echitabil și respectarea 
standardelor de mediu, sociale și ale muncii pe plan internațional. În prezent, Uniunea 
Europeană garantează operatorilor internaționali un grad semnificativ de acces la propria piață 
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a achizițiilor publice, deseori reciproca nefiind valabilă în cazul altor parteneri comerciali 
internaționali. 
Prin urmare, raportorul pentru aviz consideră că UE ar trebui să adopte măsuri legislative mai 
hotărâte, precum și o abordare mai coerentă în cadrul negocierilor, pentru a restabili echilibrul 
și a instaura condițiile unei concurențe cu adevărat echitabile la nivel internațional.  

În acest context, raportorul pentru aviz deploră decizia Comisiei de a nu prezenta un set unitar 
de norme care să abordeze „dimensiunea externă” a sectorului achizițiilor publice. Decizia de 
a nu prelua dispozițiile privind ofertele care acoperă bunuri și servicii provenind din țări terțe, 
cuprinse în Directiva 2004/17/CE și prezentarea ulterioară a unei propuneri legislative care, 
deși complementară, este pe deplin autonomă și va fi abordată în cadrul unei proceduri 
legislative separate (deși trebuie menționat faptul că conținutul acesteia a fost primit în mod 
favorabil) riscă să creeze un vid juridic periculos, privând legislația UE de dispozițiile 
necesare pentru a reglementa accesul bunurilor, serviciilor și întreprinderilor din țările terțe la 
piața europeană a achizițiilor publice. 

Prin urmare, raportorul pentru aviz consideră că este extrem de importantă instituirea unui set 
cuprinzător și coerent de norme specifice, menite să facă posibilă respingerea oricăror oferte 
vizând în mod predominant bunuri și servicii care nu sunt acoperite de acordurile 
internaționale.  În acest sens, raportorul pentru aviz intenționează să aducă modificări 
adecvate mecanismului legislativ propus de Comisie în cadrul recentei sale propuneri de 
regulament.

În plus, dispozițiile privind „ofertele anormal de scăzute” prezentate de către Comisie trebuie, 
de asemenea, restrânse, prin introducerea posibilității unui mecanism de excludere automată a 
ofertelor care sunt în mod semnificativ mai scăzute decât celelalte și prin extinderea 
condițiilor minime pentru solicitarea de informații suplimentare din partea operatorilor 
economici.

În sfârșit, au fost introduse mai multe amendamente pentru a atrage o atenție sporită asupra 
contextului internațional în care operează legislația UE în acest domeniu. 

AMENDAMENTE

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

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Absența unor norme clare la nivelul 
Uniunii care să reglementeze atribuirea 
contractelor de concesiune antrenează 
incertitudine juridică și obstacole în calea 
liberei circulații a serviciilor și perturbă 
funcționarea pieței interne. Ca urmare, 
operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt privați de drepturile lor pe piața 
internă și ratează oportunități de afaceri 
importante, în timp ce autoritățile publice 
se pot găsi în situația de a nu identifica 
utilizarea optimă a banilor publici, astfel 
încât cetățenii UE să beneficieze de servicii 
de calitate la cele mai bune prețuri. Un 
cadru adecvat de reglementare a atribuirii 
concesiunilor ar asigura accesul efectiv și 
nediscriminatoriu pe piață al tuturor 
operatorilor economici din Uniune, precum 
și certitudinea juridică, favorizând 
investițiile publice în infrastructuri și 
servicii strategice pentru cetățeni.

(1) Absența unor norme clare la nivelul 
Uniunii care să reglementeze atribuirea 
contractelor de concesiune antrenează 
incertitudine juridică și obstacole în calea 
liberei circulații a serviciilor și perturbă 
funcționarea pieței interne. Ca urmare, 
operatorii economici, în special 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), 
sunt privați de drepturile lor pe piața 
internă și ratează oportunități de afaceri 
importante, în timp ce autoritățile publice 
se pot găsi în situația de a nu identifica 
utilizarea optimă a banilor publici, astfel 
încât cetățenii UE să beneficieze de servicii 
de calitate la cele mai bune prețuri. Un 
cadru adecvat de reglementare a atribuirii 
concesiunilor ar asigura accesul efectiv și 
nediscriminatoriu pe piață al tuturor 
operatorilor economici din Uniune, precum 
și certitudinea juridică, favorizând 
investițiile publice în infrastructuri și 
servicii strategice pentru cetățeni. Un astfel 
de cadru juridic ar conferi, de asemenea, 
operatorilor economici o securitate 
juridică sporită și ar putea constitui o 
bază și un instrument de deschidere în 
continuare a piețelor internaționale de 
achiziții publice și de consolidare a 
schimburilor comerciale internaționale.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor atribuite de către organizații 
internaționale în nume propriu și pe cont 

(16) Prezenta directivă nu se aplică în cazul 
concesiunilor atribuite de către organizații 
internaționale în nume propriu și pe cont 
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propriu. Este necesar însă să se precizeze în 
ce măsură este oportun ca prezenta 
directivă să se aplice în cazul atribuirii de 
concesiuni reglementate de norme 
internaționale specifice.

propriu. Este necesar însă să se 
investigheze în ce măsură este oportun ca 
prezenta directivă să se aplice în cazul 
atribuirilor de concesiuni reglementate de 
norme internaționale specifice, pentru a 
asigura o securitate juridică sporită 
pentru operatorii economici. Piața internă 
și piețele internaționale sunt din ce în ce 
mai interdependente; prin urmare, 
politicile de achiziții publice ar trebui să 
promoveze în mod adecvat valorile 
Uniunii, precum transparența, luarea de 
atitudine față de actele de corupție, 
principiul reciprocității și progresele în 
materie de drepturi sociale și drepturile 
omului.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Nu trebuie să fie atribuite concesiuni 
operatorilor economici care au participat la 
o organizație criminală sau care au fost
găsiți vinovați de corupție, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
impozitelor și a contribuțiilor la asigurările 
sociale trebuie, de asemenea, să fie 
sancționată prin excluderea obligatorie la 
nivelul Uniunii. Mai mult, autoritățile 
contractante și entitățile contractante 
trebuie să aibă posibilitatea de a exclude 
anumiți candidați sau ofertanți pentru 
încălcări grave ale dreptului Uniunii sau 
ale prevederilor dreptului național 
referitoare la protecția intereselor publice, 
compatibile cu tratatul, sau în situația în 
care operatorul economic a demonstrat 
deficiențe semnificative sau persistente în 
ceea ce privește executarea unei concesiuni 
sau a unor concesiuni anterioare de natură 
similară încheiate cu aceeași autoritate 

(33) Nu trebuie să fie atribuite concesiuni 
operatorilor economici care au participat la 
o organizație criminală sau care au fost 
găsiți vinovați de corupție, de fraudă în 
detrimentul intereselor financiare ale 
Uniunii sau de spălare de bani. Neplata 
impozitelor și a contribuțiilor la asigurările 
sociale, precum și alte încălcări grave ale 
legislației naționale și ale legislației 
Uniunii care vizează protecția intereselor 
publice compatibile cu tratatul, ar trebui, 
de asemenea, să fie sancționate prin 
excluderea obligatorie la nivelul Uniunii. 
Mai mult, autoritățile contractante și 
entitățile contractante trebuie să aibă 
posibilitatea de a exclude anumiți candidați 
sau ofertanți în situația în care operatorul 
economic a demonstrat deficiențe 
semnificative sau persistente în ceea ce 
privește executarea unei concesiuni sau a 
unor concesiuni anterioare de natură 
similară încheiate cu aceeași autoritate 
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contractantă sau entitate contractantă. contractantă sau entitate contractantă.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni a căror valoare 
este cel puțin egală cu 5 000 000 EUR:

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
următoarelor concesiuni:

(a) concesiuni încheiate de entități 
contractante în vederea exercitării uneia 
dintre activitățile menționate în anexa III; 

(a) concesiuni încheiate de entități 
contractante în vederea exercitării uneia 
dintre activitățile menționate în anexa III;

(b) concesiuni încheiate de autorități 
contractante.

(b) concesiuni încheiate de autorități 
contractante.

Prezenta directivă se aplică în cazul 
concesiunilor a căror valoare este cel 
puțin egală cu:
(a) 2 500 000 EUR pentru concesiunile de 
servicii (cu excepția serviciilor sociale);
(b) 5 000 000 EUR pentru concesiunile de 
lucrări;

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă concesiunile sunt finanțate în 
totalitate de o organizație internațională 
sau de o instituție financiară 
internațională.

eliminat

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf punctul (d), 
dacă o concesiune este cofinanțată într-o 
măsură semnificativă de o organizație 
internațională sau de o instituție 
financiară internațională, părțile decid 
asupra procedurilor aplicabile pentru 
atribuirea concesiunii, care vor fi 
conforme cu prevederile Tratatului
privind funcționarea Uniunii Europene.

eliminat

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) partea semnificativă a activităților
acelei persoane juridice este efectuată
pentru autoritatea sau entitatea contractantă 
care o controlează sau pentru alte persoane 
juridice controlate de respectiva autoritate 
sau entitate contractantă;

Justificare

Prezentul amendament reflectă principiile stabilite de jurisprudența Curții, care menționează 
„partea semnificativă [a activităților]”, ceea ce nu înseamnă neapărat că este vorba despre o 
parte mai mare decât celelalte. 

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cel puțin 90 % din activitățile 
persoanei juridice respective se realizează 
pentru autoritățile sau entitățile 
contractante care o controlează, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, sau 
pentru alte persoane juridice controlate de 

(b) partea semnificativă a activităților
persoanei juridice respective se realizează 
pentru autoritățile sau entitățile 
contractante care o controlează, în sensul 
articolului 4 alineatul (1) primul paragraf, 
sau pentru alte persoane juridice controlate 
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aceeași autoritate sau entitate contractantă; de aceeași autoritate sau entitate 
contractantă;

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) respectarea legislației sociale și de 
mediu.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) alte încălcări grave ale legislației 
naționale și ale legislației Uniunii care 
vizează protecția intereselor publice 
compatibile cu tratatul.



PE492.632v03-00 10/11 AD\917955RO.doc

RO

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile sau entitățile 
contractante recurg la o concesiune, 
termenul pentru transmiterea candidaturilor 
pentru concesiune nu poate fi mai scurt de 
52 de zile de la data la care a fost transmis 
anunțul de concesionare. 

(1) În cazul în care autoritățile sau entitățile 
contractante recurg la o concesiune, 
termenul pentru transmiterea candidaturilor 
pentru concesiune nu poate fi mai scurt de 
70 de zile de la data la care a fost transmis 
anunțul de concesionare.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Termenul de primire a ofertelor poate fi 
redus cu cinci zile în cazul în care entitatea 
contractantă acceptă ca ofertele să fie 
depuse prin mijloace electronice, în 
conformitate cu articolul 25.

(2) Termenul de primire a candidaturilor 
la concesionare poate fi redus cu cinci zile 
în cazul în care entitatea contractantă 
acceptă ca candidaturile să fie depuse prin 
mijloace electronice, în conformitate cu 
articolul 25.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 39 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) respectarea obligațiilor stabilite de 
dreptul UE sau de normele internaționale 
în materie de drept al muncii și al 
mediului.
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