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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor 
publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor pentru accesul bunurilor și 
al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe
(COM(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0124) și propunerea modificată (COM(2016)0034),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C9-0018/2016),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolele 59 și 60 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0454/2013),

– având în vedere decizia Conferinței președinților din 16 octombrie 2019 privind 
chestiunile pendinte din cea de-a opta legislatură a Parlamentului,

– având în vedere avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0000/2021),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

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

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

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acordul multilateral al OMC 
revizuit privind achizițiile publice prevede 
doar un acces limitat al întreprinderilor 
din Uniune la piețele de achiziții publice 
din țări terțe și se aplică doar unui număr 
limitat de membri ai OMC, care sunt părți 
la acordul respectiv. Acordul revizuit 
privind achizițiile publice a fost încheiat 
de Uniune în decembrie 2013.

eliminat

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cadrul OMC și prin relațiile sale 
bilaterale, Uniunea susține o deschidere 
ambițioasă a piețelor internaționale ale 
achizițiilor publice ale Uniunii și ale 

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

comerciali, într-un spirit de reciprocitate și 
de avantaje pentru toate părțile.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Acordul plurilateral al OMC 
privind achizițiile publice și acordurile 
comerciale încheiate de UE care includ 
dispoziții privind achizițiile prevăd accesul 
pe piață al operatorilor economici din 
Uniune doar pe piețele de achiziții ale 
țărilor terțe părți la aceste acorduri.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care țara în cauză este 
parte la Acordul OMC privind achizițiile 
publice sau a încheiat un acord comercial 
cu UE care include dispoziții referitoare la 
achizițiile publice, Comisia ar trebui să 
urmeze procedurile privind mecanismele 
de consultare și/sau procedurile de 
soluționare a litigiilor stabilite în acordul 
respectiv dacă practicile restrictive se 
referă la achizițiile care fac obiectul unor 
angajamente privind accesul pe piață 
asumate de țara în cauză față de Uniune.

(7) În cazul în care o țară terță este 
parte la Acordul OMC privind achizițiile 
publice sau a încheiat un acord comercial 
cu UE care include dispoziții referitoare la 
achiziții, Comisia ar trebui să urmeze 
procedurile privind mecanismele de 
consultare și/sau procedurile de soluționare 
a litigiilor stabilite în acordurile respective 
dacă practicile restrictive se referă la 
achizițiile care fac obiectul unor 
angajamente privind accesul pe piață 
asumate de acea țară terță față de Uniune.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Multe țări terțe sunt reticente față 
de deschiderea propriilor piețe de achiziții 
publice și de concesiuni pentru concurența 
internațională sau față de a-și deschide 
piețele respective 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.

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

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Regulamentul (UE) nr. 654/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului4 
stabilește norme și proceduri pentru a se 
asigura exercitarea drepturilor conferite 
Uniunii în cadrul acordurilor comerciale 
internaționale încheiate de Uniune. Nu 
există norme și proceduri pentru stabilirea 
modului de tratare a bunurilor și serviciilor 
care nu fac obiectul acestor acorduri 
internaționale.

(10) Regulamentul (UE) nr. 654/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului4 
stabilește norme și proceduri pentru a se 
asigura exercitarea drepturilor conferite 
Uniunii în cadrul acordurilor comerciale 
internaționale încheiate de Uniune. Nu 
există astfel de norme și proceduri pentru 
stabilirea modului de tratare a operatorilor 
economici, bunurilor și serviciilor care nu 
fac obiectul acestor acorduri internaționale.

_________________ ______________________
4 Regulamentul (UE) nr. 654/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 mai 2014 privind exercitarea 
drepturilor Uniunii pentru aplicarea și 

4 Regulamentul (UE) nr. 654/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 mai 2014 privind exercitarea 
drepturilor Uniunii pentru aplicarea și 
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respectarea normelor comerțului 
internațional și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al 
Consiliului 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 (JO L 189, 27.6.2014, p. 50.)

respectarea normelor comerțului 
internațional și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al 
Consiliului 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 (JO L 189, 27.6.2014, p. 50).

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În interesul securității juridice a 
operatorilor economici din Uniune și din 
țările terțe, autoritățile contractante și 
entitățile contractante, angajamentele 
internaționale referitoare la accesul pe 
piață pe care și le-a asumat Uniunea 
Europeană față de țările terțe în domeniul 
achizițiilor publice și al concesiunilor 
trebuie să se reflecte în ordinea juridică a 
UE, asigurând astfel aplicarea eficientă a 
acestora.

(11) Angajamentele internaționale 
referitoare la accesul pe piață pe care și 
le-a asumat Uniunea Europeană față de 
țările terțe în domeniul achizițiilor și al 
concesiunilor impun, printre altele, 
tratamentul egal aplicat operatorilor 
economici din aceste țări. Prin urmare, 
măsurile adoptate în temeiul prezentului 
regulament se pot aplica doar operatorilor 
economici, bunurilor sau serviciilor din 
țări care nu sunt părți la Acordul 
plurilateral al OMC privind achizițiile 
publice sau la acordurile comerciale 
bilaterale sau multilalterale încheiate cu 
Uniunea care includ angajamente privind 
accesul la piețele de achiziții și 
concesiuni, sau din țări care sunt părți la 
astfel de acorduri dar doar în ceea ce 
privește procedurile de achiziții pentru 
bunuri, servicii sau concesiuni care nu 
sunt vizate de aceste acorduri. Indiferent 
de aplicarea măsurilor adoptate în temeiul 
prezentului regulament și în conformitate 
cu Comunicarea Comisiei din 24 iulie 
2019 intitulată „Orientări privind accesul 
ofertanților și al bunurilor din țările terțe 
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pe piața achizițiilor publice din UE” și cu 
Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE și 
2014/25/UE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului, operatorii economici 
din țările terțe care nu au încheiat niciun 
acord de deschidere a pieței achizițiilor 
din Uniune sau ale căror bunuri, servicii 
și lucrări nu sunt vizate de un astfel de 
acord nu au accesul asigurat la 
procedurile de achiziții din Uniune și ar 
putea fi excluși.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele de a îmbunătăți 
accesul operatorilor economici din Uniune 
pe piețele achizițiilor publice și ale 
concesiunilor din anumite țări terțe 
protejate prin măsuri sau practici 
restrictive și discriminatorii referitoare la 
achiziții publice și de a menține condiții 
egale de concurență în cadrul pieței 
interne impun referirea la regulile de 
origine nepreferențială stabilite în 
legislația vamală a UE, astfel încât 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante să știe dacă bunurile și 
serviciile fac obiectul angajamentelor 
internaționale ale Uniunii.

(12) Aplicarea efectivă a oricăror 
măsuri adoptate în temeiul prezentului 
regulament în vederea îmbunătățirii 
accesului operatorilor economici din 
Uniune pe piețele achizițiilor publice și ale 
concesiunilor din anumite țări terțe 
necesită un set clar de reguli de origine 
pentru operatorii economici, bunuri și 
servicii. 

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Originea unui bun trebuie stabilită 
în conformitate cu articolele 22-26 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2913/19925.

(13) Originea unui bun trebuie stabilită 
în conformitate cu articolele 59-62 din 
Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului5.

_____________________ _____________________
5 Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar 
(JO L 302, 9.10.1992, p. 1)

5 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 octombrie 2013 de stabilire a 
Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 
10.10.2013, p. 1).

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Originea unui serviciu trebuie 
stabilită pe baza originii persoanei fizice 
sau juridice care îl prestează.

(14) Originea unui serviciu trebuie 
stabilită pe baza originii persoanei fizice 
sau juridice care îl prestează. Originea 
persoanei juridice ar trebui considerată 
țara în care este constituită sau este 
organizată persoana juridică și pe 
teritoriul căreia persoana juridică este 
implicată în operațiuni comerciale 
importante. Criteriile de stabilire a 
operațiunilor comerciale importante nu ar 
trebui să permită evitarea potențială a 
oricărei măsuri adoptate în temeiul 
prezentului regulament prin înființarea de 
societăți de tip „cutie poștală”. Termenul 
„operațiuni comerciale importante” este 
un concept utilizat în Acordul General al 
OMC privind Comerțul cu Servicii. În 
legislația Uniunii, acesta echivalează cu 
termenul „legătură efectivă și continuă cu 
economia” și este strâns legat de dreptul 
de stabilire prevăzut la articolul 49 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
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Europene. Comisia publică regulat 
orientări pe baza jurisprudenței legate de 
dreptul de stabilire, care vizează, printre 
altele, conceptul de legătură efectivă sau 
stabilă și continuă cu economia. 
Articolul 86 din Directiva 2014/25/UE se 
referă și la conceptul de „legătură directă 
și efectivă cu economia”, care este 
echivalent cu conceptul „operațiuni 
comerciale importante”.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Ținând cont de obiectivul global de 
politică a Uniunii de a sprijini creșterea 
economică a țărilor în curs de dezvoltare 
și integrarea acestora în lanțul valoric 
global, care stă la baza instituirii de către 
Uniune a unui sistem generalizat de 
preferințe, astfel cum este prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice ofertelor în cazul cărora peste 50 % 
din valoarea totală a ofertei este 
constituită din bunuri și servicii originare, 
în conformitate cu normele de origine 
nepreferențiale aplicabile în Uniune, din 
țări cel mai puțin dezvoltate care 
beneficiază de regimul „Totul în afară de 
arme” sau din țări în curs de dezvoltare 
care sunt considerate a fi vulnerabile din 
cauza lipsei de diversificare și a integrării 
insuficiente în sistemul comercial 
internațional conform definițiilor 
respective din anexele IV și VII la 
Regulamentul (UE) nr. 978/2012.

eliminat

_______________________
6 Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui 
sistem generalizat de preferințe tarifare și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
732/2008 al Consiliului (JO L 303, 
31.10.2012, p. 1).

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Având în vedere obiectivul general 
al politicii Uniunii de susținere a 
întreprinderilor mici și mijlocii, prezentul 
regulament nu ar trebui să se aplice 
ofertelor transmise de IMM-urile stabilite 
în Uniune și angajate în operațiuni 
comerciale substanțiale, care implică o 
legătură directă și efectivă cu economia a 
cel puțin unui stat membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Atunci când evaluează existența 
unor măsuri sau practici restrictive și/sau 
discriminatorii în domeniul achizițiilor 
publice într-o țară terță, Comisia trebuie 
să examineze în ce măsură legislația 
referitoare la achizițiile publice și 
concesiunile din țara în cauză asigură 
transparența în conformitate cu standardele 
internaționale în domeniul achizițiilor 
publice și împiedică orice fel de 

(17) Atunci când evaluează existența 
unor măsuri sau practici specifice într-o 
țară terță care ar putea duce la 
obstrucționarea accesului la piețele de 
achiziții sau concesionări pentru 
bunurile, serviciile sau operatorii 
economici, Comisia trebuie să examineze 
în ce măsură legislația, normele sau alte 
măsuri referitoare la achizițiile și 
concesiunile din țara în cauză asigură 
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discriminare a bunurilor, serviciilor și 
operatorilor economici din Uniune. În plus, 
Comisia trebuie să examineze în ce măsură 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante individuale mențin sau adoptă 
practici discriminatorii față de bunurile, 
serviciile și operatorii economici din 
Uniune.

transparența în conformitate cu standardele 
internaționale și nu au ca rezultat restricții 
grave și recurente împotriva bunurilor, 
serviciilor sau operatorilor economici din 
Uniune. În plus, Comisia trebuie să 
examineze în ce măsură autoritățile 
contractante sau entitățile contractante 
individuale mențin sau adoptă practici 
restrictive față de bunurile, serviciile sau 
operatorii economici din Uniune.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) 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 cu privire la 
măsurile sau practicile restrictive de 
achiziții pe care se presupune că le-ar 
adopta sau menține o țară terță. Aceste 
proceduri de anchetă nu trebuie să aducă 
atingere Regulamentului (UE) nr. 
654/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului.

(19) Comisia trebuie să poată iniția în 
orice moment o anchetă cu privire la 
măsurile sau practicile restrictive de 
achiziții pe care se presupune că le-ar 
adopta sau menține o țară terță, în cazul în 
care consideră că o astfel de anchetă este 
în interesul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pentru a se stabili dacă este în 
interesul Uniunii să se desfășoare o 
anchetă, este necesar să se ia în 
considerare toate interesele aflate în joc 
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în ansamblul lor, inclusiv cele ale 
industriei Uniunii, ale utilizatorilor și 
consumatorilor. Comisia ar trebui să 
pună în balanță consecințele inițierii unei 
anchete cu impactul acesteia și cu 
eventualele măsuri care ar putea fi 
adoptate în temeiul prezentului 
regulament, în interesul mai larg al 
Uniunii. Ar trebui să se țină cont de 
obiectivul de a deschide piețele țărilor 
terțe și de a îmbunătăți oportunitățile de 
acces pe piață pentru operatorii economici 
din Uniune. Ar trebui să se aibă, de 
asemenea, în vedere obiectivul limitării 
oricărei sarcini administrative inutile 
pentru autoritățile și entitățile 
contractante, precum și pentru operatorii 
economici.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Dat fiind obiectivul general de 
politică al Uniunii de a sprijini creșterea 
economică a țărilor cel mai puțin 
dezvoltate și integrarea lor în lanțurile 
valorice globale, inițierea în temeiul 
prezentului regulament a unei anchete 
asupra acestor țări nu ar fi în interesul 
Uniunii, cu excepția cazului în care există 
indicii rezonabile că s-ar fi eludat oricare 
dintre măsurile IPI adoptate. Prin 
urmare, prezentul regulament nu este 
preconizat să se aplice țărilor cel mai 
puțin dezvoltate care beneficiază de 
regimul „Totul în afară de arme” astfel 
cum este definit în Regulamentul (UE) 
nr. 978/2012.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20)  Dacă se confirmă existența unei 
măsuri sau practici restrictive și/sau 
discriminatorii privind achizițiile publice 
într-o țară terță, Comisia trebuie să invite 
țara în cauză să participe la consultări cu 
scopul de a ameliora oportunitățile de 
achiziții pentru operatorii economici, 
bunuri și servicii din Uniune în ceea ce 
privește cadrul achizițiilor publice din țara 
respectivă.

(20) Atunci când desfășoară ancheta, 
Comisia trebuie să invite țara terță în cauză 
să participe la consultări cu scopul de a 
elimina orice măsură sau practică 
restrictivă și de a ameliora oportunitățile 
de achiziții pentru operatorii economici, 
bunuri și servicii din Uniune în ceea ce 
privește piețele achizițiilor și 
concesionărilor din țara respectivă.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Dacă consultările cu țara în cauză 
nu duc la o ameliorare suficientă a 
oportunităților de achiziții pentru operatorii 
economici, bunurile și serviciile din  
Uniune într-un termen rezonabil, Comisia 
ar trebui să poată adopta, dacă este cazul 
măsuri, ajustări ale prețurilor adecvate 
care să se aplice ofertelor transmise de 
operatori economici originari din țara 
respectivă și/sau bunurilor și serviciilor 
originare din țara respectivă.

(22) Dacă ancheta confirmă existența 
unor măsuri sau practici restrictive și 
dacă consultările cu țara în cauză nu duc la 
acțiuni corective satisfăcătoare care au ca 
rezultat o ameliorare suficientă a 
oportunităților de achiziții pentru operatorii 
economici, bunurile și serviciile din 
Uniune într-un termen rezonabil, Comisia, 
dacă este cazul, ar trebui să poată lua 
măsuri în temeiul prezentului regulament, 
sub forma excluderii ofertelor („măsuri 
IPI”).

Or. en
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Aceste măsuri ar trebui să se 
aplice doar în scopul  evaluării ofertelor 
vizând bunuri sau servicii originare din 
țara respectivă. Pentru a evita eludarea 
acestor măsuri, este posibil să fie necesară 
și vizarea anumitor persoane juridice 
aflate sub control străin sau în proprietate 
străină care, deși sunt stabilite în Uniunea 
Europeană, nu sunt implicate în activități 
comerciale semnificative  încât să aibă o 
legătură directă și efectivă cu economia 
cel puțin a unui stat membru. Măsurile 
adecvate nu trebuie să fie 
disproporționate în raport cu practicile 
restrictive de achiziții pentru care sunt 
aplicate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Măsurile IPI ar trebui să se aplice 
procedurilor de achiziții care intră sub 
incidența prezentului regulament, inclusiv 
acordurile-cadru și sistemele dinamice de 
achiziție. Măsurile IPI ar trebui, de 
asemenea, să se aplice în cazul 
contractelor specifice atribuite în cadrul 
unui sistem dinamic de achiziție, dacă 
aceste sisteme dinamice de achiziție au 
făcut obiectul unei măsuri IPI. Ele nu ar 
trebui însă să se aplice acestor contracte 
sub un anumit prag, pentru a se reduce 
sarcina administrativă globală a 
autorităților contractante și a entităților 
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contractante. Pentru a se evita o 
eventuală dublă aplicare a măsurilor IPI, 
acestea nu ar trebui să se aplice 
contractelor atribuite pe baza unui acord-
cadru, dacă măsurile IPI au fost deja 
aplicate în etapa încheierii acordului-
cadru respectiv.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Având în vedere obiectivul general 
de politică al Uniunii de a sprijini 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), 
Comisia și autoritățile contractante și 
entitățile contractante ar trebui să țină 
cont în mod corespunzător de efectele 
prezentului regulament, pentru a preveni 
o supraîncărcare a IMM-urilor. Comisia, 
în cooperare cu statele membre, ar trebui 
să pună la dispoziție orientări privind 
bunele practici pentru atingerea acestui 
obiectiv, în scopul asigurării eficienței 
prezentului regulament și a consecvenței 
transpunerii sale în practică. 

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 23 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23c) Pentru a evita o posibilă eludare a 
unei măsuri IPI, ofertanților câștigători 
ar trebui să li se impună obligații 
contractuale suplimentare. Aceste 
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obligații ar trebui să se aplice doar în 
cazul procedurilor de achiziții cărora li se 
aplică o măsură IPI, precum și 
contractelor atribuite pe baza unui acord-
cadru atunci când aceste contracte sunt 
egale sau superioare unui anumit prag și 
când acordul-cadru în cauză a făcut 
obiectul unei măsuri IPI.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Măsurile de ajustare a prețurilor 
nu trebuie să aibă un efect negativ asupra 
negocierilor comerciale aflate în 
desfășurare cu țara în cauză. Prin 
urmare, în cazul în care o țară se 
angajează în negocieri importante cu 
Uniunea în ceea ce privește accesul pe 
piață în domeniul achizițiilor publice, 
Comisia poate suspenda măsurile în 
cursul negocierilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a simplifica aplicarea unei 
măsuri de ajustare a prețurilor de către 
autoritățile contractante sau entitățile 
contractante, ar trebui să existe prezumția 
că toți operatorii economici originari 
dintr-o țară terță cu care nu există un 
acord privind achizițiile publice vor face 

eliminat
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obiectul măsurii, cu excepția cazului în 
care pot dovedi că mai puțin de 50 % din 
valoarea totală a ofertei lor este 
constituită din bunuri sau servicii 
originare din țara terță în cauză.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Statele membre sunt cele mai în 
măsură să identifice autoritățile 
contractante sau entitățile contractante 
sau categoriile de autorități contractante 
sau entități contractante care ar trebui să 
aplice măsura de ajustare a prețurilor. 
Pentru a se asigura că acțiunea se 
întreprinde la un nivel adecvat și că se 
efectuează o repartizare echitabilă a 
sarcinii între statele membre, Comisia ar 
trebui să ia decizia finală pe baza unei 
liste transmise de fiecare stat membru. 
Dacă este necesar, Comisia poate stabili o 
listă din proprie inițiativă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27)  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, autoritățile/entitățile contractante 

(27) 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, autoritățile și entitățile 
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trebuie să poată să nu aplice măsurile de 
ajustare a prețurilor 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 în 
domeniile siguranței și sănătății publice, 
sau dacă aplicarea măsurii ar duce la o 
creștere disproporționată a prețului sau a 
costurilor contractului.

contractante ar trebui să poată, cu titlu 
excepțional, să nu aplice măsurile IPI 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 sau entității contractante sau în 
cazul în care o astfel de acțiune are 
legătură cu protejarea unor interese de 
politici publice esențiale, de exemplu în 
ceea ce privește securitatea publică sau 
urgențele în materie de sănătate publică. 
Pentru ca aceste excepții să se aplice ar 
trebui să fie nevoie de aprobarea 
Comisiei. Autoritățile contractante și 
entitățile contractante ar trebui să notifice 
în timp util Comisia, într-o manieră 
cuprinzătoare, pentru a permite 
monitorizarea adecvată a punerii în 
aplicare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Dacă autoritățile/entitățile 
contractante aplică în mod necorespunzător 
excepțiile de la măsurile de ajustare a 
prețurilor de limitare a accesului 
bunurilor și serviciilor care nu fac 
obiectul unor acorduri, Comisia trebuie să 
poată aplica mecanismul de remediere 
prevăzut la articolul 3 din Directiva 
89/665/CEE a Consiliului19 sau la 
articolul 8 din Directiva 92/13/CEE a 
Consiliului20. În plus, contractele 
încheiate cu un operator economic de 
autoritățile/entitățile contractante cu 
încălcarea măsurilor de ajustare a 
prețurilor de limitare a accesului 
bunurilor și al serviciilor care nu fac 

(28) Dacă autoritățile sau entitățile 
contractante aplică în mod necorespunzător 
măsurile IPI, ceea ce afectează negativ 
șansele de a participa la procedurile de 
achiziții ale operatorilor economici care 
au acest drept, ar trebui să se aplice 
Directivele 89/665/CE și 92/13/CEE ale 
Consiliului. Operatorul economic afectat 
ar putea, prin urmare, să inițieze o 
procedură de reexaminare conform 
legislației naționale de transpunere în 
practică a acestor directive dacă, de pildă, 
un operator economic aflat în competiție 
ar fi trebuit să fie exclus. Comisia ar 
trebui, de asemenea, să poată aplica 
mecanismul de remediere în conformitate 
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obiectul unor acorduri trebuie să fie 
lipsite de efecte.

cu articolul 3 din Directiva 89/665/CEE a 
Consiliului19 sau cu articolul 8 din 
Directiva 92/13/CEE a Consiliului20.

_______________________ ____________________
19 Directiva 89/665/CEE a Consiliului 
privind coordonarea actelor cu putere de 
lege și a actelor administrative privind 
aplicarea procedurilor care vizează căile de 
atac față de atribuirea contractelor de 
achiziții publice de produse și a 
contractelor publice de lucrări (JO L 395, 
30.12.1989, p. 33).

19 Directiva 89/665/CEE a Consiliului 
privind coordonarea actelor cu putere de 
lege și a actelor administrative privind 
aplicarea procedurilor care vizează căile de 
atac față de atribuirea contractelor de 
achiziții publice de produse și a 
contractelor publice de lucrări (JO L 395, 
30.12.1989, p. 33).

20 Directiva 92/13/CEE a Consiliului 
privind coordonarea actelor cu putere de 
lege și actelor administrative referitoare la 
aplicarea normelor comunitare cu privire la 
procedurile de achiziții publice ale 
entităților care desfășoară activități în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
telecomunicațiilor (JO L 76, 23.3.1992, p. 
14).

20 Directiva 92/13/CEE a Consiliului 
privind coordonarea actelor cu putere de 
lege și actelor administrative referitoare la 
aplicarea normelor comunitare cu privire la 
procedurile de achiziții publice ale 
entităților care desfășoară activități în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
telecomunicațiilor (JO L 76, 23.3.1992, p. 
14).

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Procedura de examinare trebuie 
utilizată pentru adoptarea actelor de punere 
în aplicare în ceea ce privește adoptarea, 
retragerea sau suspendarea sau reinstituirea 
unei măsuri de ajustare a prețurilor.

(30) Procedura de examinare trebuie 
utilizată pentru adoptarea actelor de punere 
în aplicare în ceea ce privește adoptarea, 
retragerea sau suspendarea sau reinstituirea 
unei măsuri IPI, iar Comisia ar trebui să 
fie asistată de comitetul instituit prin 
Regulamentul (UE) 2015/1843 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului* („Regulamentul privind 
barierele în calea comerțului”). 
____________
* Regulamentul (UE) 2015/1843 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 6 octombrie 2015 privind adoptarea 
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procedurilor Uniunii în domeniul politicii 
comerciale comune în vederea asigurării 
exercitării de către Uniune a drepturilor 
care îi sunt conferite de normele 
comerțului internațional, în special de 
cele instituite sub egida Organizației 
Mondiale a Comerțului (JO L 272, 
16.10.2015, p. 1).

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Informațiile primite în temeiul 
prezentului regulament ar trebui utilizate 
doar în scopurile pentru care au fost 
solicitate și cu respectarea adecvată a 
cerințelor naționale și de la nivelul 
Uniunii privind protecția datelor și 
confidențialitatea. Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001 și articolul 28 din Directiva 
2014/23/UE, articolul 21 din Directiva 
2014/24/UE și articolul 39 din Directiva 
2014/25/UE ar trebui să se aplice în mod 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Raportarea regulată pe care o 
realizează Comisia trebuie să monitorizeze 
aplicarea și eficiența procedurilor stabilite 
în baza prezentului regulament.

(32) În conformitate cu Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare9a și în 
vederea reducerii, printre altele, a 
sarcinilor administrative, în special ale 
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statelor membre, Comisia ar trebui să 
reexamineze periodic domeniul de 
aplicare, funcționarea și eficiența 
prezentului regulament. Comisia ar trebui 
să prezinte un raport Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
evaluarea sa. Reexaminarea poate fi 
urmată de propuneri legislative adecvate.
___________________
9a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În conformitate cu principiul 
proporționalității, este necesar și adecvat, 
în vederea realizării obiectivului 
fundamental de a institui o politică 
externă comună în domeniul achizițiilor 
publice, să se stabilească norme comune 
cu privire la tratamentul aplicat ofertelor 
care includ bunuri și servicii care nu fac 
obiectul angajamentelor internaționale 
ale Uniunii. Prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea obiectivelor urmărite, în 
conformitate cu articolul 5 al patrulea 
alineat din Tratatul privind Uniunea 
Europeană,

eliminat

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament stabilește 
măsuri menite să îmbunătățească accesul 
operatorilor economici, bunurilor și 
serviciilor din Uniune la piețele achizițiilor 
și concesiunilor publice ale țărilor terțe. El 
stabilește proceduri în baza cărora Comisia 
realizează anchete privind măsuri sau 
practici presupus restrictive și 
discriminatorii adoptate sau menținute de 
țări terțe împotriva operatorilor economici, 
bunurilor și serviciilor din Uniune și 
inițiază consultări cu țările terțe în cauză.

1. Prezentul regulament stabilește 
măsuri menite să îmbunătățească accesul 
operatorilor economici, bunurilor și 
serviciilor din Uniune la piețele achizițiilor 
și concesiunilor țărilor terțe, în ceea ce 
privește achizițiile neincluse. El stabilește 
proceduri în baza cărora Comisia 
realizează anchete privind măsuri sau 
practici presupuse ale țărilor terțe 
împotriva operatorilor economici, 
bunurilor și serviciilor din Uniune și 
inițiază consultări cu țările terțe în cauză.

Regulamentul prevede posibilitatea 
aplicării unor măsuri de ajustare a 
prețurilor în cazul anumitor oferte pentru 
contracte pentru executarea unor lucrări 
sau a unei lucrări, pentru furnizarea de 
bunuri și /sau prestarea de servicii și 
pentru concesiuni, pe baza originii 
operatorilor economici, a bunurilor sau a 
serviciilor din Uniune în cauză.

Regulamentul prevede posibilitatea 
impunerii de măsuri IPI de către Comisie, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, în legătură cu astfel de măsuri 
sau practici ale țărilor terțe de 
restricționare a accesului operatorilor 
economici, bunurilor sau serviciilor din 
țări terțe la procedurile de achiziții ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezentul regulament se aplică 
contractelor reglementate prin următoarele 
acte:

2. Prezentul regulament se aplică 
procedurilor de achiziții reglementate prin 
următoarele acte:

Or. en

Amendamentul35

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezentul regulament se aplică 
atribuirii contractelor de furnizare de 
bunuri și/sau servicii și atribuirii 
concesiunilor de lucrări și servicii. El se 
aplică numai în cazul în care bunurile 
sau serviciile sunt achiziționate pentru uz 
public. Regulamentul nu se aplică în 
cazul în care bunurile sunt achiziționate 
în scopul revânzării ori în vederea 
utilizării în producția de bunuri în scopul 
vânzării. Regulamentul nu se aplică în 
cazul în care serviciile sunt achiziționate 
în scopul revânzării ori în vederea 
utilizării în furnizarea de servicii în 
scopul vânzării.

eliminat

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prezentul regulament se aplică 
numai în ceea ce privește măsurile sau 
practicile restrictive și/sau discriminatorii 
în materie de achiziții implementate de 
către o țară terță vizând achizițiile de 
bunuri și servicii care nu fac obiectul 
unor acorduri. Aplicarea prezentului 
regulament nu aduce atingere obligațiilor 
internaționale ale Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prezentul regulament nu aduce 
atingere niciunei obligații internaționale 
a Uniunii sau niciunei măsuri pe care 
statele membre și autoritățile lor 
contractante și entitățile lor contractante 
o pot lua în conformitate cu actele 
menționate la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Prezentul regulament se aplică 
doar procedurilor de achiziții lansate 
după intrarea sa în vigoare. O măsură IPI 
se aplică doar procedurilor de achiziții 
vizate de măsura IPI și lansate oricând 
între data intrării în vigoare a măsurii IPI 
în cauză și expirarea, retragerea sau 
suspendarea acesteia. Autoritățile 
contractante și entitățile contractante 
includ în documentele achiziției aferente 
procedurilor care intră sub incidența unei 
măsuri IPI o trimitere la aplicarea 
prezentului regulament și a oricărei 
măsuri IPI aplicabile.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „operator economic” înseamnă (a) „operator economic” înseamnă un 
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persoanele fizice sau juridice sau 
entitățile publice sau un grup de astfel de 
persoane și/sau entități, inclusiv orice 
asociere temporară de întreprinderi, care 
transmite o ofertă de executare a unor 
lucrări și/sau a unei lucrări, de furnizare 
a unor bunuri sau de prestare a unor 
servicii pe piață;

operator economic astfel cum este definit 
în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE și, 
respectiv, 2014/25/UE;

Or. en

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „bunuri” înseamnă bunurile la 
care se face trimitere în obiectul ofertei de 
achiziții publice și în specificațiile 
contractului, dar termenul nu acoperă 
niciunul dintre mijloacele de producție, 
materialele sau ingredientele încorporate 
în bunurile furnizate;

Or. en

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) „valoare estimată” înseamnă 
valoarea estimată a unui contract 
calculată în conformitate cu Directivele 
2014/23/UE, 2014/24/UE și, respectiv, 
2014/25/UE;

Or. en
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Amendamentul 42

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) „dovezi” înseamnă orice 
informație, certificat, document 
justificativ, declarație și alt mijloc de 
atestare menit să dovedească îndeplinirea 
obligațiilor stabilite la articolul 9a 
alineatul (1) litera (c), cum ar fi:
(i) certificate de origine, declarații ale 
furnizorilor sau declarații de import 
pentru bunurile provenite din țări terțe;
(ii) descrierea proceselor de fabricație 
(inclusiv mostre, descriere sau fotografii) 
pentru bunurile care urmează să fie 
furnizate; 
(iii) extrase din registrele sau situațiile 
financiare aplicabile pentru originea 
serviciilor, inclusiv un număr TVA;

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b)  „autoritatecontractantă” 
înseamnă „autoritate contractantă” astfel 
cum este definită la articolul 2 alineatul 
(1) din Directiva 2014/24/UE;

(b)  „autoritate contractantă” 
înseamnă o autoritate contractantă astfel 
cum este definită în Directivele 
2014/23/UE, 2014/24/UE și, respectiv, 
2014/25/UE;

Or. en
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
 Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c)  „entitate contractantă” înseamnă 
entitate „contractantă” astfel cum este 
definită la articolul 4 alineatul (1) din 
Directiva 2014/25/UE și la articolul 7 din 
Directiva 2014/23/UE;

(c) „entitate contractantă” înseamnă o 
entitate contractantă astfel cum este 
definită în Directiva 2014/23/UE și, 
respectiv, 2014/25/UE;

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
 Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d)  „bunuri sau servicii care fac 
obiectul unor acorduri” înseamnă bunuri 
sau servicii originare din țări cu care 
Uniunea a încheiat un acord 
internațional în domeniul achizițiilor 
publice și/sau al concesiunilor inclusiv 
angajamente privind accesul pe piață, și 
în cazul cărora se aplică acordul relevant;

eliminat

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
 Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „bunuri sau servicii care nu fac 
obiectul unor acorduri” înseamnă bunuri 
sau servicii originare din țări cu care 
Uniunea nu a încheiat un acord 
internațional în domeniul achizițiilor 

eliminat
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publice sau al concesiunilor inclusiv 
angajamente privind la accesul pe piață, 
precum și bunuri ori servicii originare 
dintr-o țară cu care Uniunea a încheiat 
un astfel de acord, dar în cazul cărora nu 
se aplică acordul relevant.

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
 Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „măsuri sau practici restrictive 
și/sau discriminatorii în materie de 
achiziții publice” înseamnă orice măsură, 
procedură sau practică legislativă, de 
reglementare sau administrativă, sau o 
combinație a acestora, adoptată sau 
menținută de către autoritățile publice sau 
de către autoritățile contractante sau 
entitățile contractante individuale dintr-o 
țară terță, care conduce la obstrucționarea 
gravă și recurentă a accesului bunurilor, 
serviciilor și/sau operatorilor economici 
din Uniune pe piața de achiziții publice sau 
concesiuni din țara respectivă.

(f) „măsuri sau practici ale țării terțe” 
înseamnă orice măsură, procedură sau 
practică legislativă, de reglementare sau 
administrativă, sau o combinație a acestora, 
adoptată sau menținută de către autoritățile 
publice sau de către autoritățile 
contractante sau entitățile contractante 
individuale dintr-o țară terță, care conduce 
la obstrucționarea gravă și recurentă a 
accesului bunurilor, serviciilor și/sau 
operatorilor economici din Uniune pe 
piețele de achiziții sau concesiuni.

Or. en

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „măsură IPI” înseamnă o măsură 
adoptată de Comisie în temeiul 
prezentului regulament care limitează 
accesul operatorilor economici și/sau al 
bunurilor și serviciilor provenite din țările 
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terțe la piața de achiziții sau concesiuni a 
Uniunii în domeniul achizițiilor nevizate;

Or. en

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) „achiziție nevizată” înseamnă o 
procedură de achiziții publice de bunuri, 
servicii sau concesionări în privința 
căreia Uniunea nu și-a asumat 
angajamente privind accesul în cadrul 
unui acord interinstituțional din domeniul 
achizițiilor sau concesiunilor;

Or. en

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fc) „contracte” înseamnă „contracte 
publice” astfel cum sunt definite în 
Directiva 2014/24/UE, „concesiuni” astfel 
cum sunt definite în Directiva 2014/23/UE 
și „contracte de furnizare, lucrări și 
servicii” astfel cum sunt definite în 
Directiva 2014/25/UE;

Or. en

Amendamentul 51

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

(fd) „ofertant” înseamnă un ofertant 
astfel cum este definit în Directivele 
2014/23/UE, 2014/24/UE și, respectiv, 
2014/25/UE;

Or. en

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „subcontractare” înseamnă 
atribuirea execuției parțiale a unui 
contract către un terț; simpla furnizare a 
bunurilor sau pieselor necesare pentru 
furnizarea unui serviciu nu este 
considerată subcontractare.

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
 Articolul 2 – alineatul 1 – litera h 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) IMM-uri înseamnă IMM-uri astfel 
cum sunt definite în Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei23.

eliminat

___________
23 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definiția 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).

Or. en
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul prezentului regulament, 
executarea unor lucrări și/sau a unei lucrări 
în sensul Directivei  2014/25/UE, al 
Directivei 2014/24/UE și al Directivei 
2014/23/UE este considerată prestare de 
servicii.

2. În sensul prezentului regulament, 
cu excepția articolului 8a alineatele (3) și 
(6), executarea unor lucrări și/sau a unei 
lucrări în sensul Directivelor 2014/23/UE, 
2014/24/UE și 2014/25/UE este 
considerată prestare de servicii.

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulile de origine Stabilirea originii

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Originea unui bun se stabilește în 
conformitate cu articolele 22-26 din 
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 
2913/199224.

eliminat

_______________
24 Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de 
instituire a Codului Vamal Comunitar 
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(JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Originea unui serviciu se stabilește 
pe baza originii operatorului economic 
care îl prestează.

eliminat

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 –primul paragraf – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul unei persoane fizice, țara al 
cărei resortisant este persoana respectivă 
sau în care aceasta are drept de ședere 
permanentă;

(a) în cazul unei persoane fizice, țara al 
cărei resortisant este persoana respectivă 
sau în care această persoană are drept de 
ședere permanentă;

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 –primul paragraf – litera b – punctul i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă serviciul nu este prestat prin 
intermediul unei prezențe comerciale în 
Uniune, țara în care  este constituită sau 
este organizată în alt fel persoana juridică 
în temeiul legislației din țara respectivă și 

(i) țara în care este constituită sau este 
organizată în alt fel persoana juridică în 
temeiul legislației din țara respectivă și pe 
teritoriul căreia persoana juridică este 
implicată în operațiuni comerciale 



PE695.192v01-00 36/63 PR\1237218RO.docx

RO

pe teritoriul căreia persoana juridică este 
implicată în operațiuni comerciale 
importante;

importante, care implică o legătură directă 
și efectivă cu economia țării în cauză;

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 –primul paragraf – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) statul membru în care este stabilită 
persoana juridică și este implicată în 
operațiuni comerciale importante care 
implică o legătură directă și efectivă cu 
economia statului membru în cauză.

(ii) dacă persoana juridică nu este 
implicată în operațiuni comerciale 
importante pe teritoriul țării în care a fost 
înființată sau unde este implicată în alt 
mod, originea persoanei juridice este cea 
a persoanei sau persoanelor care pot 
exercita, direct sau indirect, o influență 
dominantă asupra persoanei juridice în 
virtutea calității de proprietar al acesteia, 
a participării lor financiare sau a 
normelor care o reglementează; 

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b) punctul (ii) al primului 
paragraf dacă persoana juridică nu este 
implicată în operațiuni comerciale 
importante care implică o legătură directă 
și efectivă cu economia unui stat membru, 
originea persoanelor juridice este cea a 
persoanei sau persoanelor care dețin sau 
controlează persoana juridică.

În sensul literei (b) punctul (ii) al primului 
paragraf, se presupune că persoana sau 
persoanele respective au o influență 
dominantă asupra persoanei juridice în 
oricare dintre cazurile următoare în care 
acestea, direct sau indirect: 

(a) dețin majoritatea capitalului 
subscris al persoanei juridice; 
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(b) controlează majoritatea voturilor 
aferente acțiunilor emise de persoana 
juridică; 
(c) pot numi mai mult de jumătate din 
membrii organismului administrativ, de 
conducere sau de supraveghere al 
persoanei juridice.

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
 Articolul 3 – alineatul 3 – al treilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

O persoană juridică este considerată că 
„este deținută” de persoane ale unei 
anumite țări, în cazul în care mai mult 
de 50 % din capitalul său social aparține 
în deplină proprietate persoanelor 
acestui membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
 Articolul 3 – alineatul 3 – al patrulea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

O persoană juridică este considerată că 
este „controlată” de persoane dintr-o 
anumită țară în cazul în care aceste 
persoane au capacitatea de a-i desemna 
majoritatea administratorilor sau sunt 
altfel abilitate să dirijeze legal acțiunile 
sale.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care un operator 
economic este un grup de persoane fizice 
sau juridice și/sau entități publice și cel 
puțin una dintre aceste persoane sau 
entități provine dintr-o țară terță ai cărei 
operatori economici și bunuri și servicii 
fac obiectul unei măsuri IPI, măsura IPI 
respectivă se aplică și ofertelor depuse de 
grupul respectiv. Această dispoziție nu se 
aplică dacă participarea respectivelor 
persoane sau entități la un grup 
reprezintă mai puțin de 10 % din valoarea 
ofertei în cauză, cu excepția cazului în 
care persoanele sau entitățile respective 
sunt necesare pentru îndeplinirea în mare 
parte a cel puțin unuia dintre criteriile de 
selecție în cadrul unei proceduri de 
achiziții.

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Autoritățile contractante sau 
entitățile contractante pot solicita, în orice 
moment al procedurii de achiziție, 
operatorului economic să prezinte, să 
clarifice sau să completeze informațiile 
sau documentele referitoare la verificarea 
originii operatorului economic într-un 
termen adecvat, cu condiția ca aceste 
cereri să fie făcute cu respectarea deplină 
a principiilor egalității de tratament și 
transparenței. Ofertele operatorilor 
economici care nu furnizează astfel de 
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informații sau documente pot fi respinse 
în conformitate cu normele aplicabile 
procedurii de atribuire.

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Pentru aplicarea obligațiilor 
contractuale suplimentare pentru 
ofertantul câștigător prevăzute la 
articolul 9a, originea unui bun se 
determină în conformitate cu articolele 
59-62 din Regulamentul (UE) 
nr. 952/2013, în timp ce originea unui 
serviciu se determină pe baza originii 
operatorului economic care îl furnizează.

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
 Capitolul II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul II eliminat

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Capitolul III – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Anchete, consultări și măsuri de ajustare a 
prețurilor

Anchete, consultări și obligații 
contractuale

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anchete Anchete și consultări

Or. en

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dacă consideră că este în interesul 
Uniunii, Comisia  inițiază în orice 
moment, din proprie inițiativă sau în urma 
unei cereri depuse de părțile interesate ori 
de un stat membru, o anchetă cu privire la 
presupusele măsuri și/sau practici 
restrictive sau discriminatorii referitoare 
la achiziții. Dacă se inițiază o anchetă, 
Comisia publică un anunț în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, prin care 
invită părțile interesate și statele membre 
să transmită Comisiei toate informațiile 
pertinente într-o perioadă de timp 
specificată.

1. Dacă consideră că este în interesul 
Uniunii, Comisia inițiază din proprie 
inițiativă sau în urma unei cereri motivate 
depuse de o parte interesată din Uniune 
ori de un stat membru, o anchetă cu privire 
la presupusă măsură sau practică a țării 
terțe, publicând un anunț în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Anunțul 
privind inițierea anchetei include 
evaluarea preliminară a măsurii sau 
practicii țării terțe și invită părțile 
interesate din Uniune și statele membre să 
transmită Comisiei toate informațiile într-o 
perioadă de timp specificată.

Or. en
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Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. După publicarea anunțului, 
Comisia invită țara terță în cauză să își 
prezinte punctele de vedere, să furnizeze 
informații și să inițieze consultări cu 
Comisia pentru a elimina presupusa 
măsură sau practică a țării terțe. Comisia 
informează periodic statele membre în 
cadrul comitetului instituit prin articolul 7 
din Regulamentul (UE) 2015/1843 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului25 („Regulamentul privind 
barierele în calea comerțului”).
______________________
25 Regulamentul (UE) 2015/1843 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 6 octombrie 2015 privind adoptarea 
procedurilor Uniunii în domeniul politicii 
comerciale comune în vederea asigurării 
exercitării de către Uniune a drepturilor 
care îi sunt conferite de normele 
comerțului internațional, în special de 
cele instituite sub egida Organizației 
Mondiale a Comerțului (JO L 272, 
16.10.2015, p. 1).

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia analizează dacă măsurile 
sau practicile presupus restrictive și/sau 
discriminatorii referitoare la achizițiile 
publice au fost adoptate sau sunt 
menținute de țara terță în cauză pe baza 

2. Ancheta și consultările se încheie 
în termen de șase luni de la data 
publicării anunțului privind inițierea în 
Jurnalul Oficial. În cazuri justificate 
corespunzător, Comisia poate, înainte de 
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informațiilor furnizate de părțile 
interesate și de statele membre, a faptelor 
constatate de Comisie în timpul anchetei 
desfășurate sau a ambelor. Evaluarea 
situației trebuie să se încheie în termen de 
opt luni de la inițierea anchetei. În cazuri 
justificate corespunzător, acest termen 
poate fi prelungit cu patru luni.

sfârșitul celor șase luni inițiale, să 
prelungească această perioadă cu trei 
luni, prin publicarea unui anunț în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
prin informarea țării terțe, a părților 
interesate și a statelor membre.

Or. en

Amendamentul 73

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. După încheierea anchetei și a 
consultărilor, Comisia pune la dispoziția 
publicului un raport în care se 
consemnează principalele constatări ale 
anchetei și modul de acțiune propus.

Or. en

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În situația în care în urma anchetei 
concluzionează că pretinsele măsuri sau 
practici restrictive și/sau discriminatorii 
referitoare la achizițiile publice nu sunt 
menținute sau că ele nu determină 
restricții ale accesului operatorilor 
economici din Uniune sau al bunurilor și 
serviciilor Uniunii la piețele de achiziții 
publice sau de concesiuni din țara terță în 
cauză, Comisia pune capăt anchetei.

3. În situația în care în urma anchetei 
concluzionează că măsura sau practica 
presupusă a țării terțe nu este menținută 
sau că aceasta nu duce la o deteriorare 
gravă și recurentă a accesului operatorilor 
economici din Uniune sau al bunurilor sau 
serviciilor din Uniune pe piața achizițiilor 
sau a concesiunilor din țara terță, Comisia 
încheie ancheta și publică un aviz de 
încetare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. 
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Or. en

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care Comisia a încheiat 
ancheta sa, ea pune la dispoziția 
publicului un raport care cuprinde 
constatările sale principale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia poate suspenda ancheta și 
consultările în orice moment în cazul în 
care țara terță:
(a) ia măsuri corective satisfăcătoare 
sau
(b) își asumă angajamente față de 
Uniune de a pune capăt sau de a elimina 
treptat măsura sau practica țării terțe într-
un termen rezonabil și nu mai târziu de 
trei luni.
Comisia poate relua ancheta și 
consultările în orice moment în cazul în 
care ajunge la concluzia că motivele 
suspendării nu mai sunt valabile.
Comisia publică un aviz în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene în cazul 
suspendării sau reluării anchetei și 
consultărilor.

Or. en
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Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Măsuri IPI

1. În cazul în care Comisia constată, 
în urma unei anchete și a unor consultări 
în temeiul articolului 6, că există o 
măsură sau o practică dintr-o țară terță, 
aceasta poate, în cazul în care consideră 
că este în interesul Uniunii, să impună o 
măsură IPI prin intermediul unui act de 
punere în aplicare. O măsură IPI se 
aplică numai dacă obiectul principal al 
procedurii de achiziții intră în domeniul 
de aplicare al actului de punere în 
aplicare, astfel cum se specifică în 
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conformitate cu alineatul (6) litera (a). 
Procedura de achiziții nu este concepută 
cu intenția de a o exclude din domeniul de 
aplicare al prezentului regulament.
2. Măsura IPI se stabilește pe baza 
următoarelor criterii, în funcție de 
informațiile disponibile și de interesul 
Uniunii: 
(a) proporționalitatea măsurii IPI în 
ceea ce privește măsura sau practica din 
țara terță;
(b) disponibilitatea unor surse 
alternative de aprovizionare pentru 
bunurile și serviciile în cauză, pentru a 
evita sau a reduce la minimum un impact 
negativ semnificativ asupra autorităților 
contractante sau a entităților 
contractante.
3. Măsura IPI se aplică numai 
procedurilor de achiziții publice cu o 
valoare estimată de cel puțin 
10 000 000 EUR fără taxa pe valoarea 
adăugată pentru lucrări și concesiuni și 
de cel puțin 5 000 000 EUR fără taxa pe 
valoarea adăugată pentru bunuri și 
servicii. 
4. Măsura IPI se aplică și în cazul 
contractelor specifice atribuite în cadrul 
unui sistem dinamic de achiziții, atunci 
când aceste sisteme dinamice de achiziție 
au făcut obiectul măsurii IPI, cu excepția 
contractelor specifice a căror valoare 
estimată este mai mică decât valorile 
respective stabilite la articolul 8 din 
Directiva 2014/23/UE, la articolul 4 din 
Directiva 2014/24/UE și la articolul 15 
din Directiva 2014/25/UE. 
Măsura IPI nu se aplică procedurilor de 
atribuire a contractelor bazate pe un 
acord-cadru. Măsura IPI nu se aplică nici 
loturilor individuale care urmează să fie 
atribuite în conformitate cu articolul 5 
alineatul (10) din Directiva 2014/24/UE 
sau cu articolul 16 alineatul (10) din 
Directiva 2014/25/UE.
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5. În actul său de punere în aplicare, 
Comisia poate decide, în limitele 
domeniului de aplicare stabilit la alineatul 
(6), să restricționeze accesul operatorilor, 
bunurilor sau serviciilor din țări terțe la 
procedurile de achiziții, solicitând 
autorităților contractante sau entităților 
contractante să excludă ofertele depuse de 
operatori economici originari din țările 
terțe respective;
6. Actul de punere în aplicare, 
adoptat în conformitate cu articolul 14 
alineatul (2), precizează domeniul de 
aplicare al măsurii IPI, inclusiv:
(a) sectoarele sau categoriile de 
bunuri, servicii și concesiuni bazate pe 
Vocabularul comun privind achizițiile 
publice prevăzut în Regulamentul (CE) 
nr. 2195/200226, precum și orice excepție 
aplicabilă prevăzută de acesta;
(b) categorii specifice de autorități 
contractante sau entități contractante;
(c) categorii specifice de operatori 
economici.
7. Comisia impune o măsură IPI, în 
conformitate cu alineatul (5), numai 
atunci când măsura sau practica țării 
terțe este suficient de gravă și potențialul 
impact negativ din cauza disponibilității 
limitate a surselor alternative, astfel cum 
se prevede la alineatul (2) litera (b), este 
relativ mic.
8. Comisia poate retrage măsura IPI 
sau poate suspenda aplicarea acesteia în 
cazul în care țara terță întreprinde acțiuni 
corective satisfăcătoare sau își asumă 
angajamentul de a pune capăt măsurii 
sau practicii în cauză. În cazul în care 
Comisia consideră că acțiunile corective 
sau angajamentele asumate au fost 
anulate, suspendate sau puse în aplicare 
în mod necorespunzător, aceasta își face 
publice constatările și poate relua 
aplicarea măsurii IPI în orice moment. 
Comisia poate retrage, suspenda sau 
reintroduce o măsură IPI în conformitate 
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cu procedura de examinare menționată la 
articolul 14 alineatul (2) și urmată de 
publicarea unui aviz în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.
9. O măsură IPI expiră la cinci ani 
de la intrarea sa în vigoare sau de la 
prelungirea sa, cu excepția cazului în care 
o reexaminare demonstrează necesitatea 
continuării aplicării sale. O astfel de 
reexaminare este inițiată prin publicarea 
unui aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, la inițiativa Comisiei, cu nouă 
luni înainte de data expirării, și se încheie 
în termen de șase luni. În urma 
reexaminării, Comisia poate prelungi 
durata unei măsuri IPI cu o perioadă de 
cinci ani, în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2).
________________________
26 Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul 
comun privind achizițiile publice (CPV) 
(JO L 340, 16.12.2002, p. 1).

Or. en

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Autoritățile sau entitățile vizate

Comisia stabilește autoritățile sau 
entitățile contractante sau categoriile de 
autorități sau entități contractante, 
enumerate pentru fiecare stat membru, 
ale căror proceduri de achiziții publice 
sunt vizate de măsură. Pentru a asigura 
baza acestei nominalizări, fiecare stat 
membru prezintă o listă cu autoritățile 
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sau entitățile contractante adecvate sau cu 
categoriile de autorități sau entități 
contractante adecvate. Comisia se asigură 
că acțiunea se întreprinde la un nivel 
adecvat și că se efectuează o repartizare 
echitabilă a sarcinii între statele membre.

Or. en

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Obligații contractuale suplimentare 

pentru ofertantul câștigător
1. În cazul procedurilor de achiziții 
cărora li se aplică o măsură IPI, precum 
și în cazul contractelor atribuite pe baza 
unui acord-cadru, în cazul în care 
valoarea estimată a contractelor 
respective este egală sau mai mare decât 
valorile prevăzute la articolul 8 din 
Directiva 2014/23/UE, la articolul 4 din 
Directiva 2014/24/UE și, respectiv, la 
articolul 15 din Directiva 2014/25/UE și 
în cazul în care acordurile-cadru 
respective au făcut obiectul măsurii IPI, 
autoritățile contractante și entitățile 
contractante includ, de asemenea, printre 
condițiile contractului cu ofertantul 
câștigător:
(a) angajamentul de a nu 
subcontracta mai mult de 10 % din 
valoarea totală a contractului operatorilor 
economici originari dintr-o țară terță care 
face obiectul unei măsuri IPI;
(b) pentru contractele care au ca 
obiect furnizarea de bunuri, un 
angajament conform căruia, pe durata 
contractului, bunurile livrate și/sau 
serviciile furnizate în executarea 
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contractului și care provin dintr-o țară 
terță care face obiectul măsurii IPI nu 
reprezintă mai mult de 10 % din valoarea 
totală a contractului, indiferent dacă 
aceste bunuri și/sau servicii sunt furnizate 
sau oferite direct de către ofertant sau de 
către un subcontractant; 
(c) obligația de a furniza, la cerere, 
dovezi adecvate, corespunzătoare literelor 
(a) și/sau (b), autorității contractante sau 
entității contractante cel târziu la 
finalizarea executării contractului; 
(d) o taxă proporțională, în cazul 
nerespectării angajamentelor menționate 
la literele (a) sau (b), reprezentând între 
10 % și 30 % din valoarea totală a 
contractului.
2. În sensul alineatului (1) litera (c), 
este suficient să se demonstreze că peste 
90 % din valoarea totală a contractului 
provine din alte țări decât țara terță care 
face obiectul măsurii IPI. Autoritatea 
contractantă sau entitatea contractantă 
solicită dovezi în cazul unor indicii 
rezonabile de nerespectare a alineatului 
(1) litera (a) sau (b) sau în cazul în care 
contractul este atribuit unui grup de 
operatori economici care cuprinde o 
persoană juridică originară dintr-o țară 
terță care face obiectul unei măsuri IPI.
3. În cazul ofertelor depuse de IMM-
uri autonome, astfel cum sunt definite în 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei, 
originare din Uniune sau dintr-o țară 
terță cu care Uniunea a încheiat un acord 
internațional în domeniul achizițiilor 
publice, Comisia și statele membre pun la 
dispoziție orientări privind cele mai bune 
practici pentru a asigura eficiența 
prezentului regulament și coerența 
punerii sale în aplicare. Orientările 
respective țin seama, în special, de nevoile 
de informare ale IMM-urilor.
4. Autoritățile contractante și 
entitățile contractante includ o trimitere la 
condițiile suplimentare prevăzute în 
prezentul articol în documentele aferente 
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procedurilor de achiziții cărora li se 
aplică o măsură IPI.

Or. en

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile contractante și entitățile 
contractante pot decide să nu aplice 
măsurile de ajustarea prețurilor în cadrul 
unei proceduri de achiziții sau de 
concesionare dacă:

1. Autoritățile contractante și entitățile 
contractante pot decide, în mod 
excepțional, să nu aplice măsurile IPI în 
cadrul unei proceduri de achiziții dacă:

Or. en
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Amendamentul 85

Propunere de regulament
 Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu sunt disponibile bunuri sau 
servicii din Uniune și/sau care fac 
obiectul unor acorduri, care să 
îndeplinească cerințele impuse de 
entitatea sau autoritatea contractantă; 
sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 86

Propunere de regulament
 Articolul 12 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) singurele oferte disponibile sau 
singurele oferte care îndeplinesc cerințele 
procedurii de ofertare provin de la 
operatori economici din țara care face 
obiectul măsurii IPI, sau 

Or. en

Amendamentul 87

Propunere de regulament
 Articolul 12 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) acest lucru se justifică printr-un 
motiv imperativ de interes general;

Or. en
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Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă o autoritate sau entitate 
contractantă are intenția să nu aplice o 
măsură de ajustare a prețurilor, aceasta își 
face cunoscută intenția în anunțul de 
participare pe care îl publică în temeiul 
articolului 49 din Directiva 2014/24/UE 
sau al articolului 69 din Directiva 
2014/25/UE sau în anunțul de 
concesionare în temeiul articolului 31 din 
Directiva 2014/23/UE. Aceasta notifică 
Comisia într-un termen de cel mult zece 
zile calendaristice de la data publicării 
anunțului de participare.

2. Dacă o autoritate sau entitate 
contractantă are intenția să nu aplice o 
măsură IPI, aceasta notifică Comisia, într-
un mod care urmează să fie decis de statul 
membru respectiv, cu cel puțin 30 de zile 
înainte de atribuirea contractului. 
Comisia se poate opune neaplicării unei 
măsuri IPI dacă notificarea nu este 
suficient de bine justificată. Dacă 
intenționează să se opună neaplicării unei 
măsuri IPI, Comisia notifică acest lucru 
autorității contractante sau entității 
contractante în termenul menționat 
anterior.

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de regulament
 Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Orice autoritate contractantă sau 
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entitate contractantă care dorește să 
invoce o excepție prevăzută la 
alineatul (1) trebuie să ceară aprobarea 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 91

Propunere de regulament
 Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Notificarea conține următoarele 
informații:

3. Notificarea adresată Comisiei de o 
autoritate contractantă sau de o entitate 
contractantă conține următoarele 
informații:

Or. en

Amendamentul 92

Propunere de regulament
 Articolul 12 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) descrierea obiectului contractului; (b) o trimitere exactă la publicarea 
ofertei aplicabile în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (Tenders Electronic 
Daily);

Or. en

Amendamentul 93

Propunere de regulament
 Articolul 12 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) motivul care stă la baza deciziei de (d) motivul care stă la baza intenției de 
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a nu aplica măsura de ajustare a prețurilor 
și o justificare detaliată pentru utilizarea 
excepției;

a nu aplica măsurile IPI și o justificare 
detaliată pentru utilizarea excepției;

Or. en

Amendamentul 94

Propunere de regulament
 Articolul 12 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă este cazul, orice altă 
informație considerată utilă de autoritatea 
și/sau entitatea contractantă.

(e) dacă este cazul, informații 
suplimentare considerate utile de 
autoritatea și/sau entitatea contractantă.

Or. en

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat
Punerea în aplicare

1. În cazul unei aplicări 
necorespunzătoare de către autoritățile 
sau entitățile contractante a excepțiilor 
stabilite la articolul 12, Comisia poate 
aplica mecanismul corectiv prevăzut la 
articolul 3 din Directiva 89/665/CEE26 
sau la articolul 8 din Directiva 
92/13/CEE27.
2. Contractele încheiate cu un 
operator economic cu violarea măsurilor 
de ajustare a prețurilor adoptate sau 
reinițiate de Comisie în temeiul 
prezentului regulament sunt lipsite de 
efect.
________________
26 Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 
21 decembrie 1989 privind coordonarea 
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actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative privind aplicarea 
procedurilor care vizează căile de atac 
față de atribuirea contractelor de achiziții 
publice de produse și a contractelor 
publice de lucrări (JO L 395, 30.12.1989, 
p. 33).
27 Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 
25 februarie 1992 privind coordonarea 
actelor cu putere de lege și actelor 
administrative referitoare la aplicarea 
normelor comunitare cu privire la 
procedurile de achiziții publice ale 
entităților care desfășoară activități în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor 
și telecomunicațiilor (JO L 76, 23.3.1992, 
p. 14).

Or. en

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Măsuri corective

Pentru a asigura protecția juridică a 
operatorilor economici care au sau au 
avut un interes în obținerea unui anumit 
contract care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament, 
Directiva 89/665/CEE a Consiliului și 
Directiva 92/13/CEE a Consiliului se 
aplică în consecință.

Or. en

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de Comitetul 
consultativ pentru achizițiile publice 
instituit prin Decizia 71/306/CEE a 
Consiliului și de comitetul instituit prin 
articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 
2015/1843 al Consiliului (Regulamentul 
privind barierele comerciale)29. Acestea 
sunt comitete în sensul articolului 3 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

1. Comisia este asistată de comitetul 
instituit prin articolul 7 din Regulamentul 
privind barierele comerciale. Respectivul 
comitet este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

_______________________
29 Regulamentul (UE) nr. 2015/1843 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 6 octombrie 2015 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 
(Regulamentul privind barierele 
comerciale), (JO L 272, 16.10.2015, p. 1).

Or. en

Amendamentul 98

Propunere de regulament
 Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011, iar 
comitetul competent este cel instituit prin 
Regulamentul privind barierele 
comerciale.

2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en
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Amendamentul 99

Propunere de regulament
 Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care comitetul nu emite 
un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de 
act de punere în aplicare și se aplică 
articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf 
din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la data de 31 decembrie 2018 și cel 
puțin o dată la trei ani după această dată, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
aplicarea prezentului regulament, precum 
și la progresul înregistrat în negocierile 
internaționale desfășurate în temeiul 
prezentului regulament referitoare la 
accesul operatorilor economici din 
Uniune la procedurile de atribuire a 
contractelor de achiziții publice sau de 

Trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și cel puțin o dată 
la trei ani după această dată, 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 Uniune la 
piețele de achiziții și concesiuni din țările 
terțe, desfășurate în temeiul prezentului 



PE695.192v01-00 58/63 PR\1237218RO.docx

RO

concesionare în țări terțe. În acest scop, 
statele membre furnizează Comisiei, la 
cerere, informațiile necesare.

regulament. Statele membre furnizează 
Comisiei, la cerere, informațiile necesare 
privind aplicarea măsurilor în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv în ceea 
ce privește numărul de proceduri de 
achiziții la nivel central și subcentral în 
care a fost aplicată o anumită măsură IPI, 
numărul de oferte primite din partea 
țărilor terțe care fac obiectul măsurii IPI 
respective, precum și cazurile în care s-a 
aplicat o excepție specifică de la măsura 
IPI.

Or. en

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Reexaminare

În termen de cel mult cinci ani de la 
adoptarea unui act de punere în aplicare 
sau în termen de cel mult șase ani de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament, luându-se în considerare 
data cea mai apropiată, și ulterior la 
fiecare șase ani, Comisia reexaminează 
domeniul de aplicare, funcționarea și 
eficiența prezentului regulament și 
transmite constatările sale Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

În martie 2012, Comisia și-a publicat propunerea legislativă privind „Achizițiile publice: 
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”. Scopul Comisiei era acela de a crea un 
efect de levier în cadrul negocierilor comerciale bilaterale cu țările terțe pe marginea 
deschiderii piețelor de achiziții publice, deoarece numeroase țări terțe întâmpină cu reticență 
ideea de a-și deschide piețele de achiziții publice la concurența internațională sau de a-și 
deschide piețele mai mult decât au făcut-o până în prezent. În consecință, operatorii 
economici din UE se confruntă cu practici restrictive în materie de achiziții din partea multor 
parteneri comerciali ai Uniunii. Așadar, principala idee propusă de Comisie a fost 
îmbunătățirea condițiilor în care întreprinderile din UE pot concura pentru contractele publice 
în țări terțe și consolidarea poziției Uniunii Europene în cadrul negocierilor privind condițiile 
de acces ale bunurilor, serviciilor și furnizorilor din UE pe piețele de achiziții publice, 
depunând astfel eforturi în vederea instituirii unor condiții de concurență echitabile în cadrul 
procedurilor de achiziții publice.

În general, piețele achizițiilor publice constituie un obiectiv ofensiv de mare interes al UE în 
cadrul negocierilor comerciale cu țările terțe, dat fiind că multe societăți din UE sunt foarte 
competitive în diverse sectoare. Numeroase țări terțe au rețineri să își deschidă piețele 
achizițiilor publice către societățile din UE. În plus, Comisia a remarcat faptul că, în ultimii 
ani, țările terțe au luat un număr din ce în ce mai ridicat de măsuri protecționiste, care 
restricționează de facto sau de jure accesul la piețele achizițiilor publice din respectivele țări. 
Este vorba, printre altele, de cerințe protecționiste, cum ar fi impunerea transferurilor 
tehnologice ca o condiție preliminară pentru acordarea de contracte publice sau cerințe legate 
de conținut local.

Până în prezent, UE a reușit doar de o manieră limitată să deschidă piețele achizițiilor publice 
prin acorduri comerciale. Acordul privind achizițiile publice (APG) a fost semnat doar de 
câteva țări, economiile emergente mari, cum ar fi India, Brazilia și China nearătând prea mult 
interes față de semnarea acestui acord în viitor. Deși a fost revizuit, APG conține în 
continuare diverse excepții și nu angajează în mod sistematic toate nivelurile autorităților 
publice. Acordurile bilaterale de liber schimb (ALS) ale UE cu țări terțe conțin adesea 
excepții de la accesarea piețelor achizițiilor publice de către societăți europene. Dat fiind că 
piețele achizițiilor publice din UE sunt în cea mai mare parte deschise ofertanților străini, 
Comisia a avut dificultăți în a obține angajamente din partea țărilor terțe în acest domeniu în 
cadrul negocierilor comerciale.

În scopul de a crea un efect de levier pentru deschiderea oportunităților de a participa la 
contractele de achiziții publice în țările terțe, Comisia a sugerat, în propunerea sa din 2012, 
posibilitatea de a restricționa accesul pe piață pentru țările terțe care nu se angajează în 
negocieri comerciale cu UE. Propunerea din 2012 avea în vedere o procedură descentralizată 
și o procedură centralizată pentru bunurile și serviciile care nu beneficiază de angajamente 
privind accesul pe piață. În procedura descentralizată, Comisia ar putea aproba excluderea de 
către autoritățile/entitățile contractante a ofertelor în cazul cărora valoarea bunurilor și a 
serviciilor care nu fac obiectul unor acorduri este mai mare de 50 % din valoarea totală a 
bunurilor și serviciilor incluse în lipsa unei reciprocități substanțiale în ceea ce privește 
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deschiderea piețelor între UE și țara de proveniență a bunurilor și/sau serviciilor în cauză. În 
plus, această propunere conținând un pilon centralizat instituie un mecanism UE pentru o și 
mai mare consolidare a poziției de negociere a UE în negocierile internaționale privind 
accesul pe piață, bazată pe anchetele desfășurate de Comisie, pe consultările cu țările terțe și, 
dacă este cazul, pe impunerea de măsuri restrictive temporare de către Comisie. Comisia a 
fost de părere că acest lucru ar urma să stimuleze țările terțe să înceapă negocierile pe tema 
deschiderii piețelor de achiziții publice pentru UE.

Reacțiile din cadrul Consiliului au fost amestecate: o parte dintre statele membre au sprijinit 
propunerea, dar o parte la fel de importantă dintre statele membre nu au considerat că este 
necesar să se ia măsuri și au respins ideea, fiind de părere că instrumentul este de natură 
protecționistă și ar putea avea repercusiuni negative asupra comerțului mondial (în special 
prin posibile măsuri de retorsiune adoptate de țările terțe puternice). Consiliul nu a putut să 
depășească acest blocaj și să facă să avanseze discuțiile pe tema fondului propunerii. La 
15 ianuarie 2014, Parlamentul a adoptat 85 de amendamente la propunerea Comisiei, fără a 
adopta o rezoluție legislativă și fără a închide, prin urmare, prima lectură. Cu aceste 
amendamente, Parlamentul a încercat să creeze o punte între partizanii și oponenții 
propunerii.

Punctele importante ale votului Parlamentului din 15 ianuarie 2014 au fost:

- introducerea unei clauze de revizuire care permite să se evalueze, după o perioadă, dacă 
instrumentul duce la deschiderea piețelor străine de achiziții sau duce doar la 
protecționism pe piața achizițiilor publice din Uniunea Europeană

- excluderea din regulament a țărilor în curs de dezvoltare

- o mai bună legătură între pilonul descentralizat și pilonul centralizat, astfel încât 
măsurile să poată fi adoptate doar atunci când Comisia a declanșat o anchetă privind 
presupusele măsuri restrictive

- prevenirea fragmentării pieței interne pentru achiziții publice

Președinția italiană a prezentat un text de compromis în toamna anului 2014, care nu a reușit 
însă să reconcilieze pozițiile divergente din interiorul Consiliului. În urma unei dezbateri de 
orientare din cadrul Consiliului miniștrilor comerțului din noiembrie 2014, Comisia a 
prezentat o propunere revizuită, pentru a face discuțiile să avanseze. La 29 ianuarie 2016, 
Comisia Europeană a adoptat propunerea sa modificată privind un instrument pentru achiziții 
publice internaționale. Coordonatorii INTA au decis, la 27 februarie 2017, să reintroducă 
acest punct pe ordinea de zi a următoarelor reuniuni ale Comisiei INTA, în scopul de a 
actualiza mandatul de negociere prin supunerea la vot a unor amendamente suplimentare, dat 
fiind faptul că propunerea revizuită conținea modificări semnificative.

Propunerea revizuită a îmbunătățit, pe de o parte, unele elemente-cheie, cum ar fi eliminarea 
pilonului descentralizat, în legătură cu care și Parlamentul și-a exprimat temerea că ar putea 
duce la o fragmentare a pieței interne, dar, pe de altă parte, nu a încorporat o serie de solicitări 
esențiale ale Parlamentului European. În plus, propunerea a introdus elemente noi, care 
necesită controlul Comisiei INTA și al Parlamentului. Raportorul prezintă, așadar, acest 
proiect de raport actualizat, pentru a actualiza mandatul Parlamentului European și a ține cont 
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de modificările aduse de propunerea revizuită din 2016. În consecință, prezentul raport se 
bazează pe doi piloni principali: în primul rând, pentru acele părți care sunt identice sau 
comparabile cu propunerea inițială din 2012, raportorul a introdus amendamentele adoptate în 
plen la 15 ianuarie 2014, adaptate, acolo unde a fost cazul, la propunerea revizuită din 2016. 
În al doilea rând, raportul a modificat elementele noi introduse de propunerea revizuită din 
2016.

Elemente noi din propunerea revizuită din 2016:

Schimbarea majoră în acest sens constă în faptul că propunerea prevede doar o „măsură de 
ajustare a prețurilor” și elimină complet măsura constând în închiderea pieței. În urma unei 
anchete a Comisiei, atunci când se constată că o țară aplică bariere în calea participării UE la 
achiziții publice, produselor sau serviciilor din țara respectivă ar urma să li se aplice o ajustare 
a prețurilor. Acest lucru înseamnă că, contrar propunerii inițiale, produsele și serviciile străine 
vizate ar fi tot timpul eligibile, dacă oferta este competitivă din punct de vedere al prețului și 
al calității după includerea ajustării prețului.  Ajustarea prețului s-ar aplica doar procesului de 
evaluare și nu ar determina prețul final de atribuire. Piața UE nu s-ar închide în niciun caz 
pentru operatorii străini.

Obiectivul principal al propunerii este însă consolidarea poziției de negociere, pentru a 
deschide piețele de achiziții publice în cadrul negocierilor comerciale și a asigura astfel 
condiții de concurență echitabile în ceea ce privește accesul la piețele de achiziții publice. 
Măsura de ajustare a prețurilor propusă nu pare să mai urmărească acest obiectiv, ci este, mai 
degrabă, în opinia raportorului, o taxă „antidumping”. Raportorul propune, prin urmare, 
întoarcerea la mecanismul inițial prin care se restricționează temporar accesul bunurilor și/sau 
serviciilor din țara terță pe piața achizițiilor publice din UE, astfel cum a propus Comisia în 
propunerea sa din 2012, aprobată de Parlament în ianuarie 2014.

În plus, statele membre ar urma să sugereze care entități de achiziții publice pun în aplicare 
măsura, pentru a asigura că această sarcină nu le revine entităților celor mai mici cu o 
capacitate administrativă limitată. Chiar dacă obiectivul este justificat, regulamentul trebui 
aplicat în mod uniform în întreaga piață internă. Altfel, s-ar putea crea fragmentări ale pieței 
unice și s-ar putea pierde poziția avantajoasă în negocieri.

Un alt element este faptul că penalitatea de preț nu s-ar mai aplica în mod obligatoriu întregii 
țări în care Comisia a identificat discriminări împotriva ofertanților din UE. Ar fi posibilă 
vizarea teritoriilor la nivel regional sau local, precum state, regiuni sau municipalități.  
Obiectivul este diferențierea între teritorii și încurajarea entităților subcentrale să își deschidă 
piețele de achiziții pentru ofertanții din UE.

Un alt punct al propunerii revizuite din 2016 este alocarea mai clară a sarcinii probei. 
Întreprinderile și produsele în cazul cărora peste 50 % din valoarea ofertei provine dintr-o țară 
unde Comisia a stabilit că există discriminări împotriva întreprinderilor, bunurilor sau 
serviciilor din UE ar urma să facă obiectul acestei măsuri. Se presupune că operatorii 
economici dintr-o țară vizată vor furniza bunuri și servicii vizate. Sarcina probei îi va reveni 
ofertantului din țara respectivă, nu autorității contractante, acesta trebuind să dovedească că 
oferta sa nu va consta în astfel de bunuri sau servicii vizate. Propunerea inițială insinua că 
sarcina în acest sens urma să fie atribuită autorității contractante.
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În conformitate cu abordarea Comisiei în ceea ce privește transparența în materie de politică 
comercială, se propune, de asemenea, să se publice rezultatele anchetelor Comisiei menite să 
identifice barierelor în calea participării la procedurile de ofertare din țări terțe. Efectul de 
„denunțare și stigmatizare” ar trebui să creeze dinamici noi care să ducă la eliminarea acestor 
bariere. Totodată, măsurile adoptate de țările terțe pentru îmbunătățirea unei situații 
problematice ar trebui făcute publice. Această modificare este apreciată. 

Includerea unora dintre amendamentele Parlamentului:

Pe lângă excluderea țărilor cel mai puțin dezvoltate din domeniul de aplicare al propunerii, 
țările în curs de dezvoltare și IMM-urile sunt și ele excluse. În plus, mai multe state membre 
și Parlamentul au considerat că pilonul descentralizat – potrivit căruia autoritățile contractante 
ar avea posibilitatea să excludă ofertanții străini de la participarea la licitațiile lor – ar risca să 
fragmenteze piața internă. Propunerea revizuită elimină complet această posibilitate.

Solicitările Parlamentului care nu au fost incluse:

Acestea vizează luarea în considerare a aspectelor de mediu, sociale sau care țin de dreptul 
muncii la evaluarea reciprocității, sau solicitarea Parlamentului privind introducerea unei 
clauze de revizuire care să permită să se analizeze dacă regulamentul contribuie la o 
deschidere și mai mare a piețelor achizițiilor publice sau este un instrument protecționist. 
Respingerea întregului regulament din acest motiv ar fi discutabilă, dar Parlamentul a sugerat 
totuși includerea unei clauze de revizuire, care ar obliga Comisia să analizeze impactul 
regulamentului după intrarea sa în vigoare și aplicarea sa timp de câțiva ani, precum și să îl 
revizuiască în mod corespunzător. Din același motiv, Parlamentul a sugerat limitarea aplicării 
oricăror măsuri restrictive luate printr-un act de punere în aplicare la o perioadă de până la 
cinci ani (în mod similar cu dispozițiile din regulamentele UE privind apărarea comercială), 
pentru a evita ca aceste măsuri să se transforme într-o închidere permanentă a pieței. O 
solicitare suplimentară, care a fost luată în considerare doar în mică măsură, este reducerea 
termenului pentru anchete. Parlamentul a solicitat reducerea perioadei de finalizare a 
anchetelor la trei luni, cu posibilitatea prelungirii cu o lună. Comisia a redus perioada de la 
nouă la opt luni, majorând în același timp prelungirea posibilă de la trei la patru luni, ceea ce, 
de fapt, lasă neschimbat timpul alocat anchetei.

Evoluția discuțiilor din 2018 până în prezent:

În urma prezentării unui proiect de raport modificat în cadrul Comisiei INTA în februarie 
2018 și a introducerii și discutării amendamentelor în martie/aprilie 2018, lucrările la dosar au 
încetat în mai 2018 din cauza blocadei prelungite a dosarului în Consiliu. Din perspectiva 
raportorului și în conformitate cu raportorii alternativi, continuarea reînnoirii mandatului 
Parlamentului pentru negocierile din cadrul trilogului nu ar fi fost constructivă, având în 
vedere absența unei perspective viabile în cadrul Consiliului de a avansa.

După vacanța electorală din 2019, dosarul a devenit parte a „chestiunilor pendinte” ale 
Parlamentului anterior (articolul 240 din RdP). În paralel, statele membre au solicitat în mod 
repetat un nou impuls și au solicitat adoptarea unei poziții comune privind instrumentul de 
achiziții publice (Concluziile Consiliului European din 22 martie 2019/02 octombrie 2020), 
care nu a avut rezultate concrete în cadrul Consiliului. În urma lucrărilor pregătitoare detaliate 
din timpul președințiilor finlandeză, croată și germană, președinția portugheză a prezentat 
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Consiliului, în aprilie 2021, un proiect de poziție revizuit în mod substanțial, care a marcat o 
schimbare fundamentală în logica intrinsecă a instrumentului propus. După mai mult de nouă 
ani de stagnare, Consiliul și-a adoptat poziția cu privire la instrumentul de achiziții publice în 
iunie 2021, punând astfel bazele continuării lucrărilor la dosar în cadrul Comisiei INTA pe 
baza unui nou proiect de raport prezentat de raportor.

Raportorul sprijină abaterea semnificativă de la logica propunerii Comisiei din 2016, 
semnalată de abordarea centrată pe ofertanți, mai degrabă decât de conceptul bazat pe licitații. 
Din cauza schimbării de paradigmă, dificultățile anterioare în ceea ce privește stabilirea 
originii bunurilor, serviciilor, lucrărilor și concesiunilor sunt eludate. Complexitatea 
instrumentului este redusă, în timp ce caracterul său practic este consolidat în mod substanțial.

Raportorul consideră în continuare că măsurile IPI trebuie evaluate în funcție de eficacitatea, 
proporționalitatea și aplicabilitatea lor. Având în vedere lipsa de dovezi privind eficacitatea 
mecanismului de ajustare a prețurilor („măsura de ajustare a punctajului”, astfel cum este 
definită de Consiliu), se propune menținerea opțiunii de închidere a pieței ca singura măsură 
IPI.

Pe lângă măsurile IPI eficace și eficiente, durata anchetelor și a consultărilor este decisivă 
pentru valoarea adăugată a instrumentului. În acest context, se introduc termene mai scurte 
pentru ambele proceduri, despre care se propune să se suprapună mai degrabă decât să fie 
ulterioare, pentru a garanta aplicarea la timp a măsurilor IPI fără întârzieri inutile. 

Efectul de levier preconizat al instrumentului poate fi derivat din gradul în care acesta este 
aplicat operatorilor economici și autorităților de achiziții publice și entităților contractante. 
Simplul accent pus pe valoarea fixă a contractelor de achiziții publice în calitate de criteriu de 
măsurare garantează simplitatea și eficiența instrumentului.

Excepțiile de la cerința de aplicare a instrumentului sunt sprijinite în circumstanțe strict 
definite, și anume cazurile în care (1) sunt disponibile numai oferte din partea ofertanților din 
țări terțe care fac obiectul unei măsuri IPI sau (2) în care există motive imperative de interes 
public. Alte excepții ar împiedica obiectivul general al instrumentului.


