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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Poziția raportorului pentru aviz

1.1 – Generalități

Pe parcursul negocierilor desfășurate în cadrul OMC pe marginea revizuirii Acordului privind 
achizițiile publice, precum și în cadrul negocierilor pe marginea liberului schimb, UE a fost 
dintotdeauna favorabilă unei deschideri a piețelor internaționale ale achizițiilor publice care să 
se bazeze pe principiile egalității de tratament, transparenței și reciprocității1. Cu toate 
acestea, de cele mai multe ori, țările terțe nu oferă un grad de deschidere similar. Dimpotrivă, 
agravarea crizei economice a determinat numeroase țări să adopte măsuri protecționiste, care 
urmăresc, de fapt, să împiedice accesul ofertanților externi pe piața internă a achizițiilor 
publice2.

Asimetria constatată de Comisie la nivelul pieței achizițiilor publice cauzează întreprinderilor 
europene o pierdere de aproximativ 12 miliarde de euro, mai ales în domeniile în care 
excelează acestea3. În schimb, dacă piețele achizițiilor publice ar fi accesibile întreprinderilor 
din UE în condiții echitabile, ar putea fi create circa 180 000 de locuri de muncă.

Raportorul pentru aviz este de acord, prin urmare, cu obiectivul general al propunerii, care 
urmărește să consolideze poziția Uniunii Europene în cadrul negocierilor în ceea ce privește 
accesul la bunuri și servicii europene pe piețele țărilor terțe. Importanța principiului 
reciprocității a fost, printre altele, subliniată în repetate rânduri atât în cadrul reuniunilor 
Consiliului European4, cât și de către Parlamentul European5.

1.2 Principalele modificări introduse

                                               
1 Pentru a aprofunda acest subiect, a se consulta: Parlamentului European, DG EXPO (2012): Achizițiile publice 
în comerțul internațional, p. 10-11.
2 În China, de exemplu, au fost introduse clauze „buy local” în articolul 10 din Legea guvernamentală privind 
achizițiile publice, promulgată în 2003. Această politică protecționistă a fost înăsprită ulterior de guvernul de la 
Beijing în 2007, prin adoptarea a două decrete care restrâng posibilitatea de achiziții publice de produse străine. 
În Statele Unite, în schimb, American Recovery and Reinvestment Act (Legea americană privind redresarea și 
reinvestirea) a întărit măsurile protecționiste, de tip „Buy American”, introduse în urmă cu circa 70 de ani în 
urma așa-numitei Mari Depresiuni Guvernul brazilian a modificat Legea privind achizițiile publice în 2010, 
oferindu-le autorităților contractante posibilitatea de a rezerva o marjă de 25% bunurilor și serviciilor produse în 
totalitate sau parțial în Brazilia. Cf.: Parlamentului European, DG EXPO (2012): Achizițiile publice în comerțul 
internațional, p. 22-30. A se vedea, de asemenea: Comisia Europeană (2012): Evaluarea impactului propunerii de 
regulament examinate, p. 10-14.
3 Aceasta afectează în special sectorul feroviar și pe cel al construcțiilor.  A se consulta Evaluarea impactului 
realizată de Comisia Europeană SWD(2012) 57 final.
4 A se vedea Concluziile Consiliului European din 16 septembrie 2010 și 29 iunie 2012.
5 A se vedea Rezoluția Parlamentului European din 4 mai 2011 referitoare la accesul egal la piețele din sectorul 
public din UE și din țările terțe și la revizuirea cadrului juridic privind achizițiile publice, inclusiv concesionările 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-
0284+0+DOC+XML+V0//RO).
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Pentru a se asigura o aplicare uniformă și coerentă a normelor, raportorul pentru aviz 
consideră că ar trebui ca anumite dispoziții să capete o mai mare strictețe și să se simplifice 
conținutul textului în cazurile în care interpretarea sa ar putea crea ambiguitate.

Principalele modificări introduse prin intermediul proiectului de aviz se referă la tratamentul 
bunurilor și serviciilor care nu fac obiectul niciunui acord (articolul 6 din propunerea de 
regulament). În această privință, raportorul pentru aviz consideră că este necesar, pe de o 
parte, să se simplifice procedura și, pe de altă parte, să se extindă domeniul de aplicare, care 
se limitează în prezent la contractele care depășesc pragul prevăzut.

Raportorul pentru aviz sugerează subdivizarea procedurii în două modalități distincte, în 
funcție de diferitele praguri aplicabile:

 în primul caz, autoritățile/entitățile contractante ar trebui să aibă posibilitatea de a 
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 bunurilor sau a 
serviciilor care constituie oferta1. 

 cea de-a doua modalitate prevede, în schimb, ca, în cazul contractelor cu o valoare 
estimată egală cu  
5 000 000 EUR sau superioară, Comisia să evalueze și să autorizeze propunerea de 
excludere a ofertanților din țări terțe prezentată de către autoritățile/entitățile 
contractante.

În ceea ce privește, în schimb, tratarea ofertelor anormal de scăzute, raportorul pentru aviz 
consideră regretabilă lipsa unei propuneri din partea Comisiei care să cuprindă măsuri 
specifice și ambițioase, astfel cum a solicitat Parlamentul2. Pe baza acestor considerații, 
raportorul pentru aviz consideră necesar să se prevadă că entitățile contractante care 
intenționează să accepte o ofertă anormal de scăzută trebuie să informeze în scris ceilalți 
contractanți în legătură cu această intenție.

Pe lângă principalele modificări expuse anterior, alte modificări urmăresc să crească gradul de 
strictețe, automatism și rapiditate al dispozițiilor, mai ales în ceea ce privește posibilitatea de a 
purta consultări cu țările terțe (articolul 9) și posibilitatea oferită Comisiei de a adopta măsuri 
restrictive în temeiul articolului 10. În această privință, raportorul pentru aviz consideră că 
neaplicarea unor eventuale excluderi ale ofertanților din țări terțe ar trebui să aibă loc doar 
după ce țara în cauză a extins și facilitat într-o măsură semnificativă accesul ofertanților din 
UE pe propria sa piață a achizițiilor publice. În același timp, adoptarea unor măsuri restrictive 
temporare de către Comisie ar trebui să aibă loc în mod automat3 dacă, în urma unei anchete 

                                               
1 În aceste situații, Comisia evaluează excluderea și, în cazul în care nu aprobă decizia autorităților naționale 
competente, comunică faptul că nu este de acord în termen de trei săptămâni.
2 Punctul 4 din Rezoluția Parlamentului European din 4 mai 2011 referitoare la accesul egal la piețele din 
sectorul public din UE și din țările terțe și la revizuirea cadrului juridic privind achizițiile publice, inclusiv 
concesionările, are următorul conținut:  „invită Comisia (...) să evalueze problemele asociate cu ofertele ce 
propun prețuri extrem de scăzute și să propună soluții adecvate;”.
3 Din rațiuni de coerență juridică, raportorul pentru aviz consideră oportun să se prevadă același grad de 
automatism în ceea ce privește revocarea sau suspendarea măsurilor restrictive, care trebuie să înceteze să mai 
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și a consultării purtate cu țara respectivă, Comisia constată lipsa unei reciprocități substanțiale 
în privința deschiderii pieței între Uniune și țara terță.

În ultimul rând, pentru a se evita eventualele „subterfugii oferite de interpretare”, raportorul 
pentru aviz consideră necesar să se reducă numărul derogărilor permise în temeiul articolului 
13. În consecință, un amendament elimină posibilitatea oferită entităților contractante de a 
decide să nu aplice măsurile restrictive prevăzute la articolul 10 în cazul în care acestea ar 
duce la o creștere disproporționată a prețului sau a costurilor contractului. În concordanță cu 
opiniile sale în legătură cu ofertele anormal de scăzute, raportorul pentru aviz consideră că 
calitatea și sustenabilitatea au un cost legitim.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În temeiul articolului 206 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE), Uniunea, prin stabilirea unei 
uniuni vamale, trebuie să contribuie, în 
interesul comun, la dezvoltarea armonioasă 
a comerțului mondial, la eliminarea 
treptată a restricțiilor în calea schimburilor 
comerciale internaționale și a investițiilor 
externe directe, precum și la reducerea 
barierelor vamale și de altă natură.

(2) În temeiul articolului 206 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE), Uniunea, prin stabilirea unei 
uniuni vamale, trebuie să contribuie, în 
interesul comun, la dezvoltarea armonioasă 
a comerțului mondial, la eliminarea 
treptată a restricțiilor în calea schimburilor 
comerciale internaționale și a investițiilor 
externe directe, precum și la reducerea 
barierelor vamale și de altă natură. În 
îndeplinirea acestor sarcini și pentru a 
respecta articolul 32 din TFUE, Uniunea 
se inspiră din necesitatea de a promova 
schimburile comerciale dintre statele 
membre și țările terțe.

                                                                                                                                                  
aplice după ce Comisia a verificat că nu se mai aplică motivele care au justificat adoptarea măsurilor în cauză 
(lipsa de reciprocitate substanțială).
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Amendamentul 2
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 al relațiilor sale bilaterale, 
Uniunea susține o deschidere
internațională ambițioasă a piețelor 
achizițiilor publice ale Uniunii și ale 
partenerilor săi comerciali, într-un spirit de 
reciprocitate, transparență, egalitate de 
tratament și de avantaje pentru toate 
părțile.

Amendamentul 3
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 din partea multor parteneri 
comerciali ai Uniunii. Respectivele 
practici restrictive privind achizițiile duc 
la pierderea unor oportunități comerciale 
importante.

(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. Această 
reticență a fost exacerbată de criza 
economică în curs, care a determinat mai 
multe țări terțe să adopte politici 
protecționiste și să-și protejeze propriile 
piețe în detrimentul operatorilor
economici externi.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În urma închiderii piețelor țărilor 
terțe, operatorii economici din Uniune se 
confruntă cu practici restrictive în materie 
de achiziții publice din partea unui mare 
număr de parteneri comerciali ai Uniunii. 
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Aceste practici restrictive duc la pierderea 
unor oportunități comerciale importante, 
îndeosebi în sectorul feroviar, al 
construcțiilor, al industriei textile și al 
tehnologiilor de vârf.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii conțin doar câteva dispoziții 
referitoare la dimensiunea externă a 
politicii de achiziții publice a Uniunii, în 
special articolele 58 și 59 din Directiva 
2004/17/CE. Aceste dispoziții au însă doar
o sferă de aplicare limitată și, din cauza 
lipsei orientărilor, nu sunt aplicate prea 
mult de entitățile contractante.

(7) Directiva 2004/17/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 de coordonare a procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale și Directiva 2004/18/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de 
servicii conțin doar câteva dispoziții 
referitoare la dimensiunea externă a 
politicii de achiziții publice a Uniunii, în 
special articolele 58 și 59 din Directiva 
2004/17/CE. Aceste dispoziții sunt însă 
limitate la achizițiile publice efectuate de 
operatorii de utilități și au o sferă de 
aplicare prea limitată pentru a avea un 
impact considerabil asupra negocierilor 
privind accesul pe piață.

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 8

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 trebuie să se 
bazeze pe principii uniforme. În acest 
context, este necesar ca Uniunea să-și 
consolideze propria putere de negociere, 
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pentru a îmbunătăți, pe baza legislației 
sale primare și secundare, accesul la 
piețele publice ale țărilor terțe.

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(12) Este necesar ca 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 să poată 
exclude din procedurile de atribuire a 
contractelor ofertele ce conțin bunuri 
și/sau servicii originare din țări terțe, în
cadrul cărora valoarea bunurilor sau a
serviciilor care nu fac obiectul unor 
acorduri depășește 50 % din valoarea 
totală a bunurilor sau serviciilor 
respective.

Amendamentul 8
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 

eliminat
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lucru prin anunțul de participare publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a permite Comisiei să ia o 
decizie cu privire la excluderile de bunuri 
și servicii provenite din țări terțe care nu 
fac obiectul angajamentelor internaționale 
ale Uniunii, autoritățile/entitățile 
contractante trebuie să notifice Comisia, 
printr-un formular standard care să conțină 
suficiente informații pentru a permite 
luarea unei decizii de către aceasta, cu 
privire la intenția lor de a exclude aceste 
bunuri și servicii.

(14) Pentru a permite Comisiei să evalueze 
oportunitatea excluderii bunurilor și 
serviciilor provenite din țări terțe care nu 
fac obiectul angajamentelor internaționale 
ale Uniunii, autoritățile/entitățile 
contractante trebuie să notifice Comisia, 
printr-un formular standard care să conțină 
suficiente informații pentru a permite 
luarea unei decizii de către aceasta, cu 
privire la intenția lor de a exclude aceste 
bunuri și servicii.

Amendamentul 10
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.

(15) Pentru contractele a căror valoare 
estimată este egală cu sau mai mare de
5 000 000 EUR, Comisia trebuie să
autorizeze 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.
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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, bunurilor și 
serviciilor din UE.

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, bunurilor și 
serviciilor din UE.

Amendamentul 11
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, serviciilor și 
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.

eliminat

Amendamentul 12
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 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 

eliminat
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proceduri de achiziții prin niciun fel de 
alte măsuri decât cele prevăzute în 
prezentul regulament.

Amendamentul 13
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 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 prezentului 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).

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Este imperativ ca autoritățile/entitățile 
contractante să aibă acces la o gamă de 
produse de înaltă calitate care să le 
îndeplinească cerințele în privința 
achizițiilor la un preț competitiv. De aceea, 

(24) Este imperativ ca autoritățile/entitățile 
contractante să aibă acces la o gamă de 
produse de înaltă calitate care să le 
îndeplinească cerințele în privința 
achizițiilor la un preț competitiv. De aceea, 
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autoritățile/entitățile contractante trebuie să 
poată anula măsurile de limitare a 
accesului unor bunuri și servicii care nu fac 
obiectul unor acorduri dacă nu sunt 
disponibile bunuri sau servicii din Uniune 
și/sau care fac obiectul unor acorduri și 
care îndeplinesc cerințele 
autorității/entității contractante de a proteja 
interesele publice esențiale, de exemplu 
siguranța și sănătatea publice, sau dacă 
aplicarea măsurii ar duce la o creștere 
disproporționată a prețului sau a 
costurilor contractului.

autoritățile/entitățile contractante trebuie să 
poată anula măsurile de limitare a 
accesului unor bunuri și servicii care nu fac 
obiectul unor acorduri dacă nu sunt 
disponibile bunuri sau servicii din Uniune 
și/sau care fac obiectul unor acorduri și 
care îndeplinesc cerințele 
autorității/entității contractante de a proteja 
interesele publice esențiale, de exemplu 
siguranța și sănătatea publice.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tratamentul acordat bunurilor și serviciilor 
care fac obiectul unor acorduri și celor care 

nu fac obiectul unor acorduri, Oferte 
anormal de scăzute

Tratamentul acordat bunurilor și serviciilor 
care fac obiectul unor acorduri și celor care 

nu fac obiectul unor acorduri

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tratamentul acordat bunurilor și 
serviciilor care fac obiectul unor acorduri

Dispoziții generale

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 
și serviciilor originare din Uniunea 
Europeană.

(1) 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 
și serviciilor originare din Uniunea 
Europeană.

Bunurile sau serviciile originare din țările
cel mai puțin dezvoltate enumerate în 
anexa I la Regulamentul (CE) 

Bunurile sau serviciile originare din țările
care se încadrează la următoarele 
clasificări sunt tratate ca bunuri și servicii 
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nr. 732/2008 sunt tratate ca bunuri și 
servicii care fac obiectul unor acorduri.

care fac obiectul unor acorduri:

(a) țările cel mai puțin dezvoltate 
enumerate în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008;
(b) țările care au fost clasificate de Banca 
Mondială ca țări cu venituri mici pe o 
durată de trei ani consecutivi.
(2) Statele membre sau 
autoritățile/entitățile contractante ale 
acestora nu restricționează accesul 
bunurilor și serviciilor care nu fac 
obiectul unor acorduri la procedurile lor
de ofertare prin nicio măsură cu excepția 
celor prevăzute de prezentul regulament.
(3) Bunurile și serviciile care nu fac 
obiectul unor acorduri pot fi supuse unor 
măsuri restrictive adoptate de Comisie în 
conformitate cu normele stabilite la 
articolele 10 și 11.

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Reguli de acces pentru bunurile și 
serviciile care nu fac obiectul unor 

acorduri
Bunurile și serviciile care nu fac obiectul 
unor acorduri pot fi supuse unor măsuri 
restrictive luate de Comisie:
(a) la cererea unor entități contractante 
individuale în conformitate cu normele 
stabilite la articolul 6;
(b) în conformitate cu normele stabilite la 
articolele 10 și 11.
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Amendamentul 18
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

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – liniuța 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 

eliminat
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din Directiva 2004/17/CE sau al 
articolului 26 din Directiva privind 
atribuirea contractelor de concesiune.

Amendamentul 21
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.

3. 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 termen de o 
săptămână. În timpul procedurii de 
notificare, autoritatea/entitatea contractantă 
își poate continua analiza ofertelor.

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Autoritățile/entitățile contractante 
care au exclus oferte în temeiul 
alineatului (1) indică 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. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 17 alineatul (3).
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Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. 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 de fond cu Uniunea 
conform dispozițiilor de la articolul 9 
alineatul (4).

Amendamentul 24
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 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 ori 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 
de Comisie.

eliminat
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Amendamentul 25
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 
internaționale încheiate.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5
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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.

Amendamentul 27
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

Amendamentul 28
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 

eliminat
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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. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 17 alineatul (3).

Amendamentul 29
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

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 a
Evaluarea excluderii ofertelor cuprinzând 

bunuri și servicii care nu fac obiectul 
unor acorduri

(1) Comisia evaluează decizia 
autorităților/entităților contractante de a 
exclude din procedurile de atribuire a 
contractelor ofertele care cuprind bunuri 
sau servicii originare din afara Uniunii, 
în temeiul articolului 6 alineatul (1).
Pentru această evaluare, Comisia verifică 
în special:
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(a) dacă autoritățile/entitățile contractante 
au interpretat în mod corect criteriile 
menționate la articolul 6 alineatul (1);
(b) dacă excluderea încalcă 
angajamentele privind accesul pe piață 
asumate de Uniune prin acordurile 
internaționale încheiate.
(2) În cazul în care nu aprobă excluderea 
efectuată, Comisia informează 
autoritățile/entitățile contractante în 
legătură cu faptul că nu este de acord în 
termen de trei săptămâni începând cu 
prima zi lucrătoare care urmează datei la 
care Comisia primește notificarea 
menționată la articolul 6 alineatul (3).

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 b
Autorizarea excluderii ofertelor care 
cuprind bunuri sau servicii care nu fac 
obiectul unor acorduri pentru contractele 
cu o valoare estimată egală cu sau mai 
mare de 5 000 000 EUR
Comisia evaluează decizia 
autorităților/entităților contractante de a 
exclude din procedurile de atribuire a 
contractelor, în temeiul articolului 6 
alineatul (1), ofertele care cuprind bunuri 
sau servicii originare din afara Uniunii 
pentru contractele cu o valoare estimată 
egală cu 5 000 000 EUR sau superioară.
Comisia aprobă excluderea planificată în 
următoarele cazuri:
(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 
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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.
Comisia nu aprobă o excludere 
planificată dacă aceasta ar încălca 
angajamentele privind accesul pe piață 
asumate de Uniune prin acordurile 
internaționale încheiate.
(3) Atunci când evaluează dacă există o 
lipsă de reciprocitate substanțială, 
Comisia analizează următoarele 
elemente:
(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.
(4) Comisia adoptă un act de punere în 
aplicare privind aprobarea sau 
respingerea 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 
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conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 17 alineatul (2). 
Această perioadă poate fi prelungită 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 ori 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 
de Comisie.
(5) Înainte de a lua o decizie în temeiul 
alineatului (4), Comisia trebuie să audieze 
ofertanții și autoritățile/entitățile 
contractante în cauză.

Amendamentul 32
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

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, Comisia ia în considerare dacă 
au fost aprobate, în temeiul articolului 6

În special, Comisia ia în considerare dacă 
au fost aprobate, în temeiul articolului 6a
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alineatul (3) din prezentul regulament, o 
serie de excluderi planificate.

alineatul (4) din prezentul regulament, o 
serie de excluderi planificate.

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ancheta menționată la alineatul (1) se 
desfășoară pe baza criteriilor stabilite la 
articolul 6.

(2) Ancheta menționată la alineatul (1) se 
desfășoară pe baza criteriilor stabilite la 
articolul 6b alineatele (2) și (3).

Amendamentul 35
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 nouă luni 
de la inițierea anchetei.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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, 

eliminat
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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).

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 deschiderea anchetei. În 
cazuri justificate corespunzător, acest 
termen poate fi prelungit cu două luni.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în urma anchetei externe 
privind achizițiile, concluzionează că 
presupusele 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).
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Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se constată, în urma unei 
anchete, că o țară terță menține măsuri 
restrictive referitoare la achiziții, iar
Comisia consideră că interesul UE 
justifică acest lucru, aceasta invită țara 
terță să participe la consultări pentru a 
asigura posibilitatea operatorilor 
economici, a bunurilor și a serviciilor din 
Uniune de a participa la procedurile de 
achiziții pentru atribuirea de contracte de 
achiziții publice în țara respectivă în 
condiții nu mai puțin favorabile decât cele 
acordate bunurilor, serviciilor și 
operatorilor economici naționali din țara 
respectivă, precum și cu scopul de a 
asigura aplicarea principiilor transparenței 
și al tratamentului egal.

Atunci când se constată, în urma unei 
anchete, că o țară terță menține măsuri 
restrictive referitoare la achiziții, Comisia 
invită țara terță să participe la consultări 
pentru a asigura posibilitatea operatorilor 
economici, a bunurilor și a serviciilor din 
Uniune de a participa la procedurile de 
achiziții pentru atribuirea de contracte de 
achiziții publice în țara respectivă în 
condiții nu mai puțin favorabile decât cele 
acordate bunurilor, serviciilor și 
operatorilor economici naționali din țara 
respectivă, precum și cu scopul de a 
asigura aplicarea principiilor transparenței 
și al tratamentului egal.

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă măsurile de remediere/corective luate 
de țara terță în cauză sunt anulate, 
suspendate sau puse în aplicare în mod 
inadecvat, Comisia poate:

Dacă măsurile de remediere/corective luate 
de țara terță în cauză sunt anulate, 
suspendate sau puse în aplicare în mod 
inadecvat, Comisia are obligația de a:

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă, după inițierea unei consultări, 
reiese că cel mai adecvat mod de a pune 
capăt unei practici restrictive privind 

(4) Dacă, după inițierea unei consultări, 
reiese că cel mai adecvat mod de a pune 
capăt unei practici restrictive privind 
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achizițiile este încheierea unui acord 
internațional, se poartă negocieri în 
conformitate cu dispozițiile articolelor 207 
și 218 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene. În cazul în care o țară s-
a angajat în negocieri importante cu 
Uniunea Europeană în ceea ce privește
accesul pe piață în domeniul achizițiilor 
publice, Comisia poate adopta un act de 
punere în aplicare care să prevadă că 
bunurile și serviciile din respectiva țară nu 
pot fi excluse din procedurile de atribuire a 
contractelor în temeiul articolului 6.

achizițiile este încheierea unui acord 
internațional, se poartă negocieri în 
conformitate cu dispozițiile articolelor 207 
și 218 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene. În cazul în care o țară a 
extins și facilitat într-o măsură 
semnificativă accesul ofertanților din UE
pe propria sa piață a achizițiilor publice, 
Comisia poate adopta un act de punere în 
aplicare care să prevadă că bunurile și 
serviciile din respectiva țară nu pot fi 
excluse din procedurile de atribuire a 
contractelor în temeiul articolului 6.

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate pune capăt consultării 
dacă țara în cauză își asumă angajamente 
internaționale convenite cu Uniunea în 
oricare dintre cadrele următoare:

eliminat

(a) Aderarea la Acordul OMC privind 
achizițiile publice;
(b) Încheierea unui acord bilateral cu 
Uniunea care să includă angajamente 
privind accesul pe piață în domeniul 
achizițiilor publice;
(c) Extinderea propriilor angajamente 
privind accesul pe piață asumate în cadrul 
Acordului OMC privind achizițiile publice 
sau al unui acord bilateral încheiat cu 
Uniunea în cadrul respectiv.
Consultarea poate de asemenea să se 
încheie dacă sunt încă menținute măsuri 
restrictive referitoare la achiziții în 
momentul în care sunt asumate aceste 
angajamente, atât timp cât acestea includ 
dispoziții detaliate referitoare la 
eliminarea treptată a practicilor 
respective.
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Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă o consultare cu o țară terță nu 
duce la rezultate satisfăcătoare în termen 
de 15 luni de la data la care a început 
consultarea cu țara terță, Comisia pune 
capăt consultării și are în vedere 
posibilitatea de a acționa în temeiul 
articolului 10 în vederea adoptării unui act 
de punere în aplicare prin care să se 
limiteze accesul bunurilor și al serviciilor 
originare dintr-o țară terță.

(6) Dacă o consultare cu o țară terță nu 
duce la rezultate satisfăcătoare în termen 
de 12 luni de la data la care a început 
consultarea cu țara terță, Comisia pune 
capăt consultării și are în vedere 
posibilitatea de a acționa în temeiul 
articolului 10 în vederea adoptării unui act 
de punere în aplicare prin care să se 
limiteze accesul bunurilor și al serviciilor 
originare dintr-o țară terță.

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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).

(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 6b 
alineatul (3), Comisia adoptă 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).

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Retragerea sau suspendarea măsurilor Reînnoirea, retragerea sau suspendarea 
măsurilor

Justificare

Este necesar să fie adăugat un proces de revizuire.

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă Comisia consideră că motivele care
justifică măsurile adoptate în temeiul 
articolului 9 alineatul (4) și al articolului 10
nu se mai aplică, Comisia poate adopta un 
act de punere în aplicare în scopul de:

După ce a verificat că nu se mai aplică
motivele care au justificat măsurile 
adoptate în temeiul articolului 9 
alineatul (4) și al articolului 10, Comisia
adoptă un act de punere în aplicare în 
scopul de:

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În temeiul deciziei sale prevăzute la 
articolul 10 alineatul (1), Comisia 
monitorizează în mod regulat situația din 
țara terță în cauză și prezintă anual 
rapoarte Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la adoptarea unor 
măsuri de remediere/corective.

Justificare

Această adăugare permite o revizuire anuală a situației din țara terță.
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Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care consideră că motivele 
care justifică măsurile adoptate în temeiul 
articolului 9 alineatul (4) și al articolului 
10 încă se aplică la sfârșitul perioadei 
temporare prevăzute la articolul 10 
alineatul (1), Comisa poate adopta un act 
de punere în aplicare pentru a reînnoi 
măsurile pe o perioadă suplimentară de 
maximum cinci ani care se prelungește 
ulterior o dată la cinci ani

Justificare

Acest amendament prevede un proces de reînnoire a măsurilor adoptate la articolul 9 
alineatul (4).

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aplicarea măsurii ar duce la o creștere 
disproporționată a prețului sau a 
costurilor contractului.

eliminat
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