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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniune în
temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin urmare, cu excepția
cazului în care se stabilește o altă dată printr-un acord de retragere ratificat1, întreaga
legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând
cu data de 30 martie 2019, ora 00:00 (CET) (denumită în continuare „data retragerii”)2.
Regatul Unit va deveni în acel moment o „țară terță”3.
Pregătirea pentru retragere nu este o chestiune de interes doar pentru UE și pentru
autoritățile naționale, ci și pentru entitățile din sectorul privat.
Având în vedere gradul considerabil de incertitudine care există, în special în ceea ce
privește conținutul unui eventual acord de retragere, operatorilor economici li se
amintesc consecințele juridice care vor trebui luate în considerare la momentul în care
Regatul Unit va deveni o țară terță4.
Sub rezerva unor dispoziții tranzitorii care ar putea fi incluse într-un eventual acord de
retragere, de la data retragerii, normele UE în materie de achiziții publice nu se vor mai
aplica Regatului Unit5. Acest lucru are, în special, următoarele consecințe pentru
procedurile de achiziții publice lansate de autoritățile statelor membre ale UE începând
cu data retragerii:

1

Sunt în curs de desfășurare negocieri cu Regatul Unit în vederea ajungerii la un acord de retragere.
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În plus, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul
European, de comun acord cu Regatul Unit, poate decide în unanimitate că tratatele încetează să se
aplice de la o dată ulterioară.
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O țară terță este o țară care nu este membră a UE.
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Pentru procedurile de achiziții publice care sunt în curs la data retragerii, UE încearcă să convină
asupra unor soluții împreună cu Regatul Unit în cadrul acordului de retragere. Principiile esențiale ale
poziției UE privind procedurile de achiziții publice care sunt în curs pot fi consultate la următoarea
adresă:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-going-public-procurementprocedures_en.
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Astfel, toate garanțiile asociate dreptului UE în materie de achiziții publice vor înceta să se mai aplice
operatorilor economici interesați sau care participă la proceduri de achiziții publice în Regatul Unit. A
se vedea https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/public_procurement.pdf pentru o
listă a instrumentelor care fac parte din acquis-ul UE în materie de achiziții publice.

 Operatorii economici din Regatul Unit vor avea același statut ca și toți ceilalți
operatori economici cu sediul într-o țară terță cu care UE nu are niciun acord care să
prevadă deschiderea pieței de achiziții publice a UE6. În consecință, aceștia vor face
obiectul acelorași norme ca orice ofertant dintr-o țară terță.
 Articolul 85 din Directiva 2014/25/UE care reglementează procedurile de achiziții
pentru achiziționarea de bunuri de către entitățile care își desfășoară activitatea în
sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale7 prevede că ofertele
depuse în UE pot fi respinse dacă proporția produselor originare din țări terțe cu care
UE nu a încheiat un acord care să asigure accesul comparabil și efectiv al
întreprinderilor din UE la piețele acestor țări terțe depășește 50 % din valoarea totală a
produselor care constituie oferta. Chiar și în cazul în care aceste oferte nu sunt
respinse, ele nu vor conduce la atribuirea unui contract dacă există oferte echivalente
în care proporția produselor originare din țări terțe este sub 50 %. Prin urmare, ofertele
pentru acest tip de achiziții publice ale UE, în care peste 50 % din produse provin din
Regatul Unit și din alte țări terțe, pot fi respinse sau nu vor conduce la atribuirea unui
contract.
 După cum s-a clarificat în considerentul 18 al Directivei 2009/81/CE care
reglementează procedurile de achiziții efectuate de către autoritățile sau entitățile
contractante în domeniile apărării și securității8, statele membre își vor păstra
competența de a decide dacă autoritatea/entitatea lor contractantă poate permite
operatorilor economici din țări terțe să participe la procedurile de atribuire a
contractelor în domeniile apărării și securității. Prin urmare, operatorii economici din
Regatul Unit pot fi excluși din procedurile de ofertare aferente contractelor din
domeniile apărării și securității în UE.
 În plus, articolul 22 din Directiva 2009/81/CE prevede că statele membre recunosc
autorizațiile de securitate pe care le consideră echivalente cu cele emise în
conformitate cu dreptul lor intern. Întrucât, începând cu data retragerii, Regatul Unit
încetează să mai fie membru al Uniunii, statele membre ale UE nu vor mai fi obligate
să recunoască autorizațiile de securitate obținute de operatorii economici în Regatul
Unit, chiar dacă ar putea să le considere ca fiind echivalente cu propriile autorizații
naționale de securitate. Acest lucru poate duce la excluderea din procedurile de
achiziții publice lansate de UE în domeniile apărării și securității a operatorilor care se
bazează pe o autorizație de securitate obținută în Regatul Unit.
Pagina web a Comisiei privind achizițiile publice (https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/public-procurement_ro) oferă informații generale privind procedurile de achiziții
publice din UE. Această pagină va fi actualizată cu noi informații dacă va fi necesar.
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Acest fapt nu aduce atingere unei eventuale viitoare aderări a Regatului Unit la Acordul privind
achizițiile publice.

7

JO L 94, 28.3.2014, p. 243.

8

JO L 216, 20.8.2009, p. 76.
2

