
DT\935417RO.doc PE510.674v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru comerţ internaţional

7.5.2013

DOCUMENT DE LUCRU
referitor la 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

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Daniel Caspary



PE510.674v01-00 2/4 DT\935417RO.doc

RO

Context

La 21 martie 2012, Comisia Europeană a adoptat prezenta propunere de regulament. Prin 
această propunere, Comisia intenționează îmbunătățirea accesului întreprinderilor europene pe 
piețele de achiziții publice din țări terțe.  În ceea ce privește contextul mai larg al elaborării 
propunerii, se face trimitere la expunerea de motive din propunerea Comisiei (COM 
(2012)0124)1.

În paralel cu această propunere, Comisia încearcă, conform propriilor declarațiilor, să 
îmbunătățească accesul pe piață prin intermediul unor ameliorări în cadrul OMC și al AAP.

Câteva dintre aspectele care au fost puse sub semnul întrebării în săptămânile 
anterioare: 

1. Cât de deschise sunt, de fapt, piețele de achiziții publice în UE în comparație cu 
partenerii noștri comerciali?
În opinia raportorului, Comisia și prezenta evaluare a impactului nu au răspuns decât 
în mod insuficient la această întrebare. Nici în cadrul audierii acest punct nu a putut fi 
evaluat în mod exhaustiv. Din acest motiv, raportorul, în urma consultării 
coordonatorilor și a raportorului alternativ, a solicitat departamentului intern pentru 
evaluarea impactului al Parlamentului un studiu care să analizeze din nou, printre 
altele, și această întrebare. Prezentarea acestui nou studiu este prevăzută pentru luna 
iunie și va fi integrată, dacă este necesar, în proiectul de raport. 

2. Există posibilitatea excluderii de pe piața de achiziții publice a furnizorilor de 
anumite mărfuri și servicii?
Pe lângă articolele 58 și 59 ale Directivei 2004/17/CE în vigoare, există, în numeroase 
state membre, și reglementări de ordin național sau regional. Pentru a preveni 
denaturarea pieței interne și pentru a garanta, în același timp, faptul că o politică 
comercială comună a UE poate conduce la atingerea unui efect de pârghie eficient, ar 
trebui, conform raportorului, ca aceste reglementări să fie abrogate odată cu intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.
Propunere: Integrarea logicii de la considerentul 18 în articolele subsecvente. 

3. Servește instrumentul cu adevărat deschiderii pieței sau este vorba doar de 
protecționism?
Nici evaluarea impactului realizată de Comisie și nici dezbaterile din cadrul comisiei, 
audierea sau diversele discuții nu au oferit, în opinia raportorului, un răspuns suficient 
de bine argumentat. Respingerea, din acest motiv, a instrumentului în ansamblul său ar 
fi însă disproporționată. În introducerea sa la propunerea de regulament, Comisia 
prevedea introducerea unei clauze de revizuire, care nu se regăsește însă în text. O 
clauză de revizuire ar permite examinarea consecințelor instrumentului după adoptarea 
acestuia și revizuirea sa corespunzătoare.
Propunere: Asumarea de către Comisie, pe lângă obligațiile de raportare de la 
articolul 19, a unei clauze de revizuire, conform căreia, la prezentarea celui de-al 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_ro.pdf (paginile 1-11)
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doilea raport, Comisia prezintă o propunere de regulament sau expune motivele pentru 
care, în opinia sa, nu este necesară nicio modificare. În cazul în care Comisia nu 
respectă această obligație, prezentul regulament se abrogă odată cu încheierea celui 
de-al doilea an calendaristic de la prezentarea celui de-al doilea raport. 

4. Cum putem să ne asigurăm de faptul că nu prejudiciem țările în curs de 
dezvoltare? 
În cadrul diverselor dezbateri cu organizațiile nonguvernamentale s-a subliniat riscul 
că țările în curs de dezvoltare ar putea să devină „victime colaterale”ale acestei 
reglementări, întrucât câteva dintre acestea nu sunt încă în măsură să își deschidă 
piețele din cauza situației lor economice. 
Propunere: În completarea țărilor propuse de Comisie (țările cele mai puțin 
dezvoltate), cărora, conform articolului 4 al doilea paragraf, nu li se aplică prezentele 
dispoziții, raportorul propune o diversificare suplimentară potrivit criteriului de la 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) din noul Regulament privind sistemul generalizat de 
preferințe tarifare (nr. 978/2012).

5. Creează articolul 6 într-adevăr un efect de pârghie pentru negocierile 
internaționale privind politica comercială?
Criticile din ultimele luni au făcut referire mai ales la acest articol, printre altele:  
- Creează acest articol într-adevăr un efect de pârghie?
- Ce este de făcut în situația în care anumite autorități contractante doresc 

excluderea anumitor furnizori, iar alte autorități nu o doresc?
- Nu ar trebui, în urma aprobării unei excluderi de către Comisie conform 

articolului 6, să fie declanșată în mod automat o procedură conform articolelor 8 și 
10, pentru a asigura consecvența?

- Este necesară precizarea de fiecare dată a eventualei aplicări a articolului de către 
autoritatea contractantă deja în procedura de ofertare?

- Contribuie acest articol la o birocratizare suplimentară a procesului de atribuire a 
contractelor?

Propunere: Păstrarea acestui articol dar garantarea că, în cazul aplicării sale, nu este 
fragmentată piața internă, ci este aplicată politica comercială a UE și vizată atingerea 
efectului de pârghie (leverage): autoritățile contractante pot invoca articolul în 
momentul în care a fost declanșată o procedură conform articolelor 8 și 10.

6. Ce este de făcut în situația în care autoritățile contractante doresc să recurgă la 
derogare conform articolului 13?
Raportorul consideră că, în principiu, ar fi relevantă o „reglementare pentru 
circumstanțe excepționale”, conform articolului 13. Autoritățile contractante nu 
trebuie însă să poată submina aplicarea prezentului regulament recurgând la derogări: 
trebuie asigurate atât o politică comercială comună, cât și un efect de pârghie eficient. 
Propunere: Completarea unui mecanism, prin care Comisia să poată interzice unei 
autorități contractante aplicarea de derogări. 

7. Ce marjă de manevră ar trebui să primească Comisia în cazul actelor delegate?
La propunerea raportorului și în urma consultării raportorului alternativ, coordonatorii 
au hotărât, referitor la această chestiune, să solicite Serviciului Juridic al Parlamentului 
o expertiză judiciară.  Aceasta este preconizată să fie finalizată în următoarele 
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săptămâni.
Propunere: După caz, modificarea propunerii Comisiei pe baza propunerilor 
Serviciului Juridic al PE. 


