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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la noile evoluții în achizițiile publice
(2009/2175(INI))

Parlamentul European,

- având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și îndeosebi modificările
aduse de Tratatul de la Lisabona, 

- având în vedere Directivele 2004/18/CE și 2004/17/CE privind achizițiile publice și 
Directiva 2007/66/CE privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziții publice,

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 noiembrie 2009 intitulată „Mobilizarea 
investiţiilor private şi publice în vederea relansării economice şi realizării unei 
transformări structurale pe termen lung: dezvoltarea parteneriatelor public-privat”
(COM(2009)0615),

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 mai 2009 intitulată „Contribuind la 
dezvoltarea durabilă: Rolul comerțului echitabil şi al sistemelor neguvernamentale de 
asigurare a durabilității comerciale” (COM(2009)215),

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 iulie 2008 intitulată „Achiziții publice 
pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu “ (COM(2008)0400),

- având în vedere Comunicarea interpretativă a Comisiei din 5 februarie 2008 privind 
aplicarea dreptului comunitar în domeniul contractelor de achiziţii publice şi al 
concesiunilor în cazul parteneriatelor public-privat instituţionale (PPPI) 
(C(2007)6661),

- având în vedere codul de cele mai bune practici pentru facilitarea accesului
întreprinderilor mici și mijlocii la achizițiile publice (documentul de lucru al
serviciilor Comisiei SEC(2008)2193),

- având în vedere Comunicarea interpretativă a Comisiei din 1 august 2006 privind 
dreptul comunitar aplicabil în cazul atribuirii contractelor publice care nu sunt 
reglementate sau sunt reglementate parțial de directivele privind contractele de 
achiziții publice (JO 2006 C 179, p. 2),

- având în vedere următoarele Hotărâri ale Curții Europene de Justiție:

- din 19 aprilie 2007 C-295/05 Tragsa,

- din 18 decembrie 2007 C-532/03 Servicii irlandeze de transport de urgență cu 
ambulanța,

- din 13 noiembrie 2008 C-324/07 Coditel Brabant,

- din 9 iunie 2009 C-480/06 Stadtwerke Hamburg,
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- din 10 septembrie 2009 C-206/09 Eurawasser, 

- din 9 octombrie 2009 C-573/07 Sea S.r.l.,

- din 15 octombrie 2009 C-196/08 Acoset,

- din 15 octombrie 2009 C-275/08 Datenzentrale BW,

- având în vedere concluziile avocatului general Paolo Mengozzi din 17 noiembrie 2009 
în cauza C-451/08,

Având în vedere studiile următoare:

- „Evaluation of Public Procurement Directives (Evaluarea directivelor privind 
achiziţiile publice) Markt/2004/10/D Final Report”, Europe Economics din 15 
septembrie 2006,

- „The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A 
Case Study of the 1999/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement 
Directives” (Impactul instituţional al legislaţiei UE asupra guvernelor locale şi 
regionale, Studiu de caz referitor la Directivele 1999/31/CE privind depozitele de 
deşeuri şi 2004/18/CE privind achiziţiile publice), European Institute of Public 
Administration (EIPA) din septembrie 2009,

- având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2009 referitoare la achiziţiaînainte de 
comercializare: încurajarea inovației pentru asigurarea unor servicii publice durabile 
de înaltă calitate în Europa1

- având în vedere Rezoluția sa din 20 iunie 2007 privind problemele specifice în 
transpunerea și aplicarea legislaţiei referitoare la achiziţiile publice și relaţia acesteia 
cu Agenda de la Lisabona2,

- având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2006 referitoare la parteneriatele 
public-privat și dreptul comunitar în domeniul contractelor de achiziții publice și al 
concesiunilor 3, 

- având în vedere articolul 48 din Regulament său de procedură,

- având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor și 
avizul Comisiei pentru comerţ internaţional, precum și cel al Comisiei pentru 
dezvoltare regională (A7-0000/2010),

A. întrucât criza economică și financiară a demonstrat clar marea importanță economică a 
domeniului contractelor de achiziții publice, şi întrucât administrațiile publice își pot 

                                               
1 Texte adoptate, P6_Ta(2009)0037.
2 JO. C 146E, 12.6.2008, p. 227.
3 JO. C 313E, 20.12.2006, p. 447.
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îndeplini bine sarcinile  în sens general numai atunci când se bucură de certitudinea 
juridică necesară, iar procedurile nu sunt prea complexe;

B. întrucât revizuirea directivelor privind achizițiile publice din anul 2004 ar trebui să 
conducă la simplificare, modernizare și flexibilizare, precum și la o mai mare 
certitudine juridică;

C. întrucât Tratatul de la Lisabona recunoaște pentru prima dată în dreptul primar al 
Uniunii Europene dreptul la autonomie administrativă al autorităților locale și 
regionale, consolidează principiul subsidiarității și introduce dreptul de a formula o 
acțiune în justiţie nu doar pentru parlamentele naționale, ci și pentru Comitetul
Regiunilor,

Observații generale

1. regretă faptul că nu au fost realizate până în prezent obiectivele  urmărite prin
revizuirea directivelor privind achizițiile publice începând cu 2004; speră însă că cele 
mai noi hotărâri ale CEJ vor contribui la clarificarea motivelor de drept deschise și că
numărul plângerilor se vor diminua;

2. regretă, de asemenea, faptul că interacţiunea dreptului european, național și regional, 
mai ales printr-un număr de inițiative fără caracter juridic obligatoriu ale Comisiei 
Europene și ale serviciilor sale, precum și prin interpretarea oferită de tribunalele
europene, a avut drept rezultat un regim juridic complex și confuz, care pune orașele 
mai mici și comunele, precum și întreprinderile mici și mijlocii în fața unor probleme 
juridice dificile, pe care acestea nu le mai pot depăși fără un efort sporit sau fără 
consultanță juridică externă; invită insistent Comisia să contribuie la soluționarea 
problemei și să analizeze, de asemenea, în cadrul inițiativei pentru o  mai bună
legiferare, efectele instrumentelor legislative fără caracter juridic obligatoriu, și să le 
examineze și din punctul de vedere al principiilor subsidiarității și proporționalității;

3. subliniază faptul că inițiativele din domeniul achizițiilor publice trebuie să fie 
coordonate mai bine pentru a nu pune în pericol coerența cu directivele privind 
achizițiile publice și pentru a nu-i pune pe utilizatori în fața unor probleme  juridice; 
solicită din aceste motive obligativitatea unei coordonări în cadrul Comisiei Europene,
inclusiv o prezență online unică pentru a îmbunătăți transparența și utilitatea
legiferării;

4. deplânge lipsa de transparență cu privire la alcătuirea și la rezultatele activităţii
grupului consultativ intern pentru achiziții publice al Comisiei și îndeamnă Comisia să 
asigure o alcătuire echilibrată și mai multă transparență atât în cadrul acestui comitet , 
cât și în cadrul noului comitet planificat pentru parteneriatele public-privat;

5. îndeamnă Comisia să țină cont de pozițiile menţionate în acest raport în cadrul 
activităţii sale de revizuire a directivelor privind achizițiile publice; se așteaptă ca 
această revizuire să fie realizată printr-o participare extinsă a tuturor părţilor 
interesate; subliniază în mod preventiv faptul că o revizuire a acestor directive în acest 
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moment ar fi prea timpurie; susține însă în cadrul unei revizii ulterioare introducerea 
directivei privind căile de atac în cazul achizițiilor publice pentru a se opune unei 
viitoare fragmentări a dreptului privind achizițiile publice; consideră că efectele 
practice ale acestei directive nu pot fi evaluate în momentul de faţă, întrucât aceasta nu 
a fost încă transpusă în toate statele membre;

Observații specifice

6. reamintește faptul că Tratatul de la Lisabona care a intrat în vigoare la 1 decembrie 
2009 recunoaște pentru prima dată în dreptul primar al Uniunii Europene dreptul la 
autonomie administrativă la nivel regional și comunal (articolul 4 alineatul (2) din
Tratatul privind Uniunea Europeană); subliniază faptul că  Curtea Europeană de 
Justiție a invocat deja dreptul la autonomie administrativă la nivel comunal și că a 
indicat deja faptul „că o autoritate publică îşi poate îndeplini sarcinile de interes public 
care îi revin prin propriile mijloace [...] şi  în colaborare cu alte autorități publice” (C-
324/07); face referire, de asemenea, la Hotărârea Marii Camere a CEJ din 9 iunie 2009 
(C-480/06), care a consemnat, în plus, faptul că dreptul comunitar nu prescrie nici o 
formă juridică specială autorităților publice în vederea îndeplinirii comune a sarcinilor 
lor publice; consideră prin urmare parteneriatele de tip public-public, precum şi 
cooperările comunale și colaborarea între state  ca fiind exceptate de prevederile în 
domeniul achizițiilor publice, cu condiţia respectării următoarelor criterii cumulative:

- este vorba despre realizarea comună a unei sarcini publice obligatorii pentru 
toate comunele,

- acest lucru se realizează exclusiv prin intermediul autorităților publice, adică 
fără participarea domeniului privat,

- iar activitatea va fi realizată în esență pentru autoritățile publice participante;

7. indică faptul că CEJ a constatat în Hotărârea sa din 10 septembrie 2009 (C-573/07) că 
simpla posibilitate de deschidere a capitalului unei societăți până acum publice către
investitorii privați poate fi luată în considerare în vederea unei obligații în temeiul 
dreptului privind achizițiile publice doar atunci când în momentul achiziției există deja 
o perspectivă concretă privind o deschidere viitoare a capitalului; constată că 
jurisprudența din acest domeniu a atins între timp un nivel claritate suficient; invită 
Comisia și statele membre să ofere informaţii cu privire la consecințele legale ale 
acestor hotărâri și se așteaptă ca pe viitor să nu se mai formuleze căi de atac în aceste 
domenii;

8. reamintește faptul că în conformitate cu articolul 1 alineatul (3b) din Directiva
2004/17/CE și articolul 4 din Directiva 2004/18/CE, concesionările de servicii sunt 
contracte în care „echivalentul financiar pentru prestarea de servicii constă numai în 
dreptul de a exploata serviciul sau în acel drept însoțit de un preț”; subliniază faptul că 
concesionările de servicii au fost excluse din domeniul de aplicare a directivelor
privind achizițiile publice pentru a conferi autorității contractante și antreprenorilor 
mai multă flexibilitate; reamintește, de asemenea, faptul că CEJ a confirmat în mai 
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multe hotărâri că concesionările de servicii nu intră în domeniul de aplicare a acestor 
directive, ci sub incidenţa principiilor generale de bază ale Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene (interzicerea discriminării, principiul egalității de 
tratament și transparența), și că este necesar ca autoritățile contractante publice să aibă 
posibilitatea de a alege ca prestarea serviciilor să se realizeze prin intermediul unei 
concesionări, în măsura în care apreciază că este modalitatea optimă de asigurare a
serviciului public respectiv, chiar și în cazul în care riscul legat de exploatare este într-
adevăr foarte limitat datorită modalităților de drept public de organizare a serviciului, 
şi că acest risc limitat de exploatare este însă complet transferat (Hotărârea C-206/08 
din 10 septembrie 2009, punctele 72 - 75);

9. ia act de comunicarea Comisiei din 19 noiembrie 2009 privind dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat și așteaptă cu mare interes evaluarea corespunzătoare ; 
subliniază faptul că atât complexitatea procedurilor, cât și marile diferențe din cultura 
și practica de drept din statele membre privind concesionările de servicii trebuie luate 
în considerare în mod adecvat și pune din acest motiv sub semnul întrebării valoarea 
adăugată a unei propuneri de măsură juridică privind concesionările de servicii; 
consideră că prin directivele privind achizițiile publice din anul 2004 și prin 
jurisprudența complementară a CEJ definiția concesionărilor de servicii și cadrul 
juridic al acestora sunt în prezent definitivate;

10. salută clarificarea juridică a condițiilor, în care se aplică dreptul privind achizițiile 
publice în cazul parteneriatelor instituționalizate public-privat, dată fiind importanța 
deosebită pe care le-a acordat-o Comisia în comunicarea sa din 19 noiembrie 2009 
pentru combaterea schimbărilor climatice, susținerea energiilor regenerabile și a unui 
transport durabil; indică faptul că directivele privind achizițiile publice se aplică chiar 
şi atunci când întreprinderea ce obține contractul are o participare privată oricât de 
mică; subliniază însă faptul că, atât Comisia în comunicarea sa din 5 februarie 2008, 
cât și Curtea Europeană de Justiție în Hotărârea sa din 15 octombrie 2009 (C-196/08) 
au constatat că pentru atribuirea și transferarea anumitor saricini către un parteneriat 
public-privat nou-înființat nu este necesară o licitație dublă; evidențiază însă că 
următoarele premise trebuie să fie îndeplinite cumulativ, pentru ca transmiterea unei 
concesionări unei întreprinderi mixte public-private înfiinţate anterior în acest scop să 
fie posibilă fără organizarea unei licitații:

- Alegerea asociatului privat are loc prin intermediul unei proceduri publice, după ce 
cerințele financiare, tehnice, operative și administrative, precum și caracteristicile 
ofertei referitoare la serviciile care urmează să fie prestate au fost verificate.

- Întreprinderea mixtă public-privată respectă în timpul întregii durate a concesionării 
obiectivul societății. O modificare importantă a scopului societății sau a sarcinii 
transmise ar avea drept urmare, conform CEJ, obligativitatea organizării unei 
licitații; 

     Consideră, de aceea, că problema aplicării dreptului privind achizițiile publice 
asupra parteneriatelor instituționalizate de tip public-privat este clarificată și solicită 
Comisiei și statelor membre să comunice acest lucru în mod corespunzător.
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11. așteaptă cu mare interes hotărârea CEJ în cauza C-451/08 și speră o clarificare a 
chestiunilor litigioase din domeniul urbanistic; împărtăşeşte opinia Avocatului General 
al Curții Europene de Justiție din 17 noiembrie 2009: „Deși, în interpretarea directivei, 
trebuie să se țină seama de obiectivele largi și ambițioase ale acesteia, totuși acestea nu 
trebuie să determine admiterea faptului că, în temeiul scopului acestui act normativ, 
domeniul de aplicare a acestuia poate fi extins fără limite (punctul 35). Altfel, există 
pericolul supunerii oricărei activități de reglementare urbanistică normelor directivei: 
astfel, prin definiție, dispozițiile care reglementează posibilitatea de a realiza lucrări de 
construcție modifică, uneori în mod substanțial, valoarea terenurilor cărora li se aplică
(punctul 36).”

12. reamintește faptul că Parlamentul European s-a alăturat plângerii în fața CEJ împotriva 
Comunicării interpretative a Comisiei din 1 august 2006 privind „dreptul comunitar
aplicabil în cazul atribuirii contractelor publice care nu sunt reglementate sau sunt 
reglementate parțial de directivele privind contractele de achiziții publice” și așteaptă 
pronunţarea rapidă a hotărârii;

13. subliniază marea importanță a achizițiilor publice pentru protecția climei, eficiența 
energetică, mediu și inovație și confirmă faptul că administrațiile publice trebuie 
încurajate și trebuie să dispună de posibilitatea de a utiliza criterii ecologice, sociale și 
altele asemănătoare în cadrul achizițiilor publice; salută măsurile practice de ajutor
care sprijină autoritățile și alte instituții publice în vederea asigurării unor achiziții
durabile și încurajează Comisia și statele membre să organizeze cursuri de formare și 
campanii în vederea creșterii gradului de sensibilizare; susține un proces transparent 
prin implicarea statelor membre în elaborarea viitoare de criterii; indică faptul că un 
astfel de proces promite să aibă succes îndeosebi în domeniul criteriilor sociale;

14. sugerează instituirea unei baze de date în vederea utilizării criteriilor care stau la baza 
diferitelor etichete în cazul achizițiilor publice; solicită Comisiei să întreprindă în mod 
treptat inițiative la nivel european, precum și internațional în vederea armonizării 
etichetelor și a criteriilor de bază; se așteaptă ca statele membre să se implice pe deplin 
în acest proces; atrage în același timp atenția asupra efectelor negative ale unei piețe 
fragmentate prin diversitatea de etichete la nivel regional, național, european și 
internațional,  mai ales în domeniile inovaţiei și cercetării; 

15. subliniază lipsa de claritate din domeniul achizițiilor publice cu responsabilitate 
socialăși invită Comisia să pună la dispoziția acestui domeniu ajutoare sub formă de 
ghiduri; scoate în evidență, în acest context, condițiile-cadru modificate prin Tratatul 
de la Lisabona, precum și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și se 
așteaptă ca acestea să fie transpuse în mod corespunzător de către Comisie; subliniază 
problema care derivă din faptul că criteriile sociale se referă în esență la procesul de 
fabricație, motiv pentru care acestea sunt de cele mai multe ori imperceptibile  în 
produsul final, iar în cazul producției globalizate și a lanțurilor de distribuție complexe 
sunt greu de controlat; în ceea ce priveşte domeniul achizițiilor publice cu 
responsabilitate socială se așteaptă, de asemenea, elaborarea unor criterii precise și 
verificabile, respectiv crearea unei baze de date cu criterii specifice produselor; 
reamintește dificultățile și costurile suportate de organismele publice de achiziție 
legate de verificarea respectării criteriilor și invită Comisia să ofere sprijin
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corespunzător şi să susțină instrumentele de certificare a fiabilității lanțurilor de 
distribuție;

16. încredinţează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului și 
Comisiei.



PE438.513v01-00 10/15 PR\804140RO.doc

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Cifra anuală de afaceri a achizițiilor publice de bunuri și servicii din Uniunea Europeană 
reprezintă 16 % din produsul intern brut, respectiv mai mult de 1 500 miliarde de euro1. 
Totuşi, participarea lor transfrontalieră este însă neînsemnată - aproximativ 3 % . Misiunea
principală a achizițiilor publice o reprezintă achiziţionarea economică și avantajoasă din punct 
de vedere al costurilor, de bunuri și servicii în vederea asigurării sarcinilor publice. 
Autoritatea publică nu este, totuși, un actor economic ca oricare altul, ci poartă o anumită 
responsabilitate, întrucât gestionează bani publici. Achiziția publică ar trebui, după caz, să 
contribuie la soluționarea marilor provocări: depășirea crizei economice și financiare 
mondiale, a schimbărilor climatice și a crizei legate de sărăcia în creştere din țările din sud.
Fără îndoială, autoritățile contractante publice beneficiază de piața internă europeană și de 
normele sale: piețele mai mari creează mai multă libertate de alegere, ceea ce poate duce la 
costuri mai mici și la o calitate mai bună; o mai mare transparență contribuie la combaterea 
corupției și a fraudei; cooperarea transfrontalieră creează noi posibilități de acțiune și oferă 
noi experiențe.
Există însă și un revers al medaliei: în multe state membre instituțiile regionale și locale 
reprezintă cele mai mari autorități publice contractante. Și tocmai în ceea ce le priveşte , se 
arată că în criza economică actuală directivele europene privind achizițiile publice limitează 
posibilitățile de acțiune și scumpesc și încetinesc achiziția. 
Contractanții, în special întreprinderile mici și mijlocii suferă, de asemenea, din cauza 
procedurilor birocratice și a lipsei de certitudine juridică. Există numeroase studii care 
demonstrează costurile suplimentare, respectiv durata mai lungă a procedurii, în privinţa
cărora nu se vor oferi aici detalii.

Incertitudini juridice
Cauzele acestei dezvoltări se găsesc la mai multe niveluri. Revizuirea directivelor privind 
achizițiile publice din anul 2004 avea drept scop simplificarea, modernizarea și flexibilizarea 
achizițiilor publice. Cu toate acestea, acest scop nu a fost atins. 
Pe de o parte, directivele însele nu sunt, în ceea ce priveşte unele puncte, suficient de clare, iar 
diferențele politice din Consiliu și Parlament au dus la compromisuri de formă, lacune și 
incoerențe în textul legislativ. 
Pe de altă parte, transpunerea în statele membre a necesitat mult timp; directivele au fost 
deseori înăsprite în procesul transpunerii; au fost introduse criterii noi, iar unele instrumente 
de flexibilizare nu au fost în schimb acceptate; pe scurt nu a avut loc o transpunere literală. 
Neclaritățile juridice au avut drept rezultat un număr prea mare de căi de atac și un număr 
însemnat de procese juridice naționale și europene. Jurisprudența Curții Europene de Justiție 
și instrumentele legislative fără caracter obligatoriu ale Comisiei Europene au încercat să 
umple lacunele juridice, lucru care nu a îmbunătățit însă claritatea. 
Toate acestea au dus la un regim legislativ complex, care pune în special orașele mai mici și 
comunele, dar și întreprinderile mici și mijlocii în fața unor probleme juridice dificile, pe care 

                                               
1 Informații oferite de Fondul Monetar Internațional pentru anul 2006, PIB nominal în milioane de dolari pe baza 
cursului valutar din luna octombrie 2007 pentru UE: 14 609 840 milioane de dolari - chiar dacă o parte 
considerabilă din aceasta este cheltuită pe bunuri de apărare.
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acestea nu le mai pot gestiona fără un efort sporit sau fără consultanță juridică externă, unele 
proiecte de achiziție importante fiind blocate din cauza neclarităților juridice sau a litigiului 
iminent. Aproape în niciun domeniu nu există atât de multe litigii. Aplicarea greșită a 
dispoziţiilor privind achizițiile aparține celor mai frecvente surse de eroare din domeniul 
fondurilor structurale europene.
Domeniile principale ale controversei juridice sunt, printre altele, parteneriatele public-public, 
urbanistica (de asemenea, domeniul construcției de locuințe sociale) și concesionările de 
servicii. Există însă neclarități şi în domeniul parteneriatelor de tip public-privat, al achiziției
unor produse comercializate în mod echitabil, al utilizării directivelor privind achizițiile 
publice sub pragurile aplicabile, precum și în ceea ce priveşte posibilitatea de a ține cont de 
criteriile sociale, precum remunerația egală, egalitatea de gen, respectarea contractelor 
tarifare, angajarea șomerilor pe termen lung sau a adolescenților care sunt dificil de plasat.

Coordonare insuficientă în cadrul Comisiei UE
În plus, lipsește coordonarea în cadrul Comisiei Europene. Multe servicii au „descoperit” 
domeniul atribuirii contractelor de achiziții ca instrument pentru atingerea unor scopuri, 
pentru care Uniunea Europeană nu dispune, în schimb, de suficiente resurse financiare sau de 
competență legislativă. Desigur că este necesar ca autoritățile contractante să fie încurajate și 
susținute, să fie înzestrate cu responsabilități ecologice și sociale, iar cercetarea și inovația să 
fie sprijinite. Totuşi, numărul mare de inițiative nu contribuie la asigurarea clarităţii juridice,
subminând astfel scopul care merită susținut. Numeroasele instrumente legislative fără 
caracter obligatoriu  contribuie la apariţia unei incoerențe suplimentare. 
Comisia ar trebui să acorde atenție, în cadrul dezvoltării de instrumente fără caracter juridic
obligatoriu, principiului proporționalităţii și efectelor practice ale acestuia la nivel local. Cel 
mai recent studiu al European Institute of Public Administration (EIPA) (Institutul European 
al Administraţiei Publice) intitulat „The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and 
Regional Governments, A Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC 
Public Procurement Directives” (Impactul instituţional al legislaţiei UE asupra guvernelor 
locale şi regionale, Studiu de caz referitor la Directivele 199/31/CE privind depozitele de 
deşeuri şi 2004/18/CE privind achiziţiile publice), deplânge, printre altele, puternica 
intervenție a instrumentelor legislative neobligatorii: “using soft law to regulate very 
important aspects of the Directive is another important shortcoming: it is not possible to 
foresee the institutional impact of soft law” („utilizarea instrumentelor legislative 
neobligatorii pentru a reglementa aspecte deosebit de importante ale directivei reprezintă un 
alt neajuns: nu este posibil să se preconizeze impactul instituţional al instrumentelor 
legislative neobligatorii”). În sensul inițiativei pentru o mai bună legiferare ar trebui cercetate 
și efectele instrumentelor legislative neobligatorii, iar chestiunea principiilor subsidiarității și 
proporționalității ar trebui examinată (rezumat al studiului asupra efectelor). 
Din păcate, în ceea ce priveşte cadrul transpunerii dreptului european privind achizițiile 
publice de către Comisie, lipsește și un echilibru politic. În timp ce există numeroase 
inițiative, ghiduri și instrumente în domeniul achizițiilor ecologice și eficiente din punct de 
vedere energetic, ultima comunicare a Comisiei în domeniul achizițiilor cu responsabilitate
socială datează din anul 2000, adică dinaintea revizuirii directivelor privind achizițiile
publice. Până în prezent, există o singură comunicare în domeniul juridic deosebit de complex 
al achiziției echitabile, însă niciun fel de instrumente sau ghiduri. Acest lucru ar putea fi 
interpretat greșit ca o stabilire indirectă a priorităților de către Comisia Europeană.
Raportoarea solicită, prin urmare, o coordonare mai bună a procedurilor de atribuire a
contractelor publice de achiziții publice în cadrul Comisiei între serviciile acesteia, precum și 
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o strategie comună uşor de înţeles în domeniul achizițiilor publice, inclusiv o pagină de 
internet unică în vederea îmbunătățirii transparenței legiferării.
În plus, sunt necesare mai multe inițiative privind organizarea schimbului de experiențe, a 
dezvoltării de proceduri și metode experimentate, precum și la sprijinirea programelor de 
formare în statele membre. Aceste cursuri de formare nu ar trebui să se adreseze doar 
autorităţilor contractante locale, ci ar trebui să includă și factorii de decizie politică și alți 
actori, în special organizațiile nonguvernamentale, care prestează servicii sociale. În această 
situație, s-ar putea profita și de experiențele franceze, deoarece acest model este testat în acest 
moment în Franța. 
Raportul critică în continuare lipsa de transparență cu privire la alcătuirea și la rezultatele 
activităţii ale grupului consultativ intern pentru achiziții publice al Comisiei și îndeamnă 
Comisia să asigure o alcătuire echilibrată și mai multă transparență atât în cadrul acestui
comitet, cât și în cadrul viitorului comitetului pentru achizițiile publice.

Clarificarea juridică a parteneriatelor public-public oferită de CEJ
Situația juridică s-a modificat odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. A fost 
întărit mai ales rolul autorităților locale și regionale. A fost recunoscut pentru prima dată în 
dreptul primar al Uniunii Europene dreptul la „autonomie administrativă la nivel regional și 
local” (articolul 4 alineatul (2) din TUE):

„Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum şi identitatea lor 
naţională, inerentă structurilor lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea 
ce priveşte autonomia locală şi regională.”

Noul protocol privind serviciile din domeniile de interes public (nr. 26) evidențiază, de 
asemenea, articolul 1: 
„rolul esențial și competențele discreționare ample ale autorităților naționale, regionale și 
locale în ceea ce priveşte furnizarea, punerea în funcțiune și organizarea serviciilor de 
interes economic general într-un mod care să răspundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor.”

CEJ și-a însușit deja dreptul la autonomie administrativă la nivel local în mai multe hotărâri 
pronunţate înainte de intrarea în vigoare a noului tratat și a subliniat faptul „ că o autoritate 
publică poate îndeplini sarcinile de interes public care îi revin  prin propriile mijloace [...] şi
în colaborare cu alte autorități publice” (C-480/06 Stadtwerke Hamburg). Prin aceasta, CEJ 
consolidează libertatea de alegere a comunelor și autonomia administrativă la nivel local. 
Hotărârile nu reprezintă, totuși, o abordare de principiu pentru orice fel de colaborare între 
comune. CEJ consideră că parteneriatele public-public, precum şi cooperările comunale și  
colaborarea între state nu intră în domeniul de aplicare a dreptului achizițiilor publice, cu 
condiţia respectării următoarelor criterii cumulative : 
1. dacă este vorba despre gestionarea comună a unei sarcini publice obligatorii pentru toate 
comunele,
2. acest lucru se realizează exclusiv prin intermediul autorităților publice, adică fără 
participarea domeniului privat,
3. dacă activitatea este realizată în esență pentru autoritățile publice participante.

CEJ a confirmat, de asemenea, că simpla posibilitate de deschidere a unui parteneriat de tip 
public-public pentru participări private nu reprezintă un impediment, atâta timp cât în
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momentul atribuirii contractelor de achiziții publice nu există deja o perspectivă concretă. 
În acest mod, a fost suficient clarificat un domeniu controversat al atribuirii contractelor de 
achiziţii publice. O consecință obligatorie a acestei jurisprudențe trebuie să fie abţinerea 
Comisiei de la iniţierea de proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva statelor 
membre în aceste domenii și  reluarea, împreună cu Parlamentul și părţile participante, a 
activităţii de consolidare a jurisprudenței CEJ. Scopul acestui raport este de a se constitui într-
o piatră de temelie în acest scop..

Clarificarea juridică a concesionărilor de servicii
Concesionările de servicii au fost definite pentru prima dată în directivele revizuite și anume 
drept contracte în care „echivalentul financiar pentru prestarea de servicii constă numai în 
dreptul de a exploata serviciul sau în acel drept însoțit de un preț”. Acestea au fost exceptate 
de către legiuitorul european în mod expres din domeniul de aplicare a directivelor privind 
achizițiile publice pentru a le asigura autorităților contractante și antreprenorilor mai multă 
flexibilitate și pentru a ține cont de diferitele culturi și tradiții de drept din statele membre. 
CEJ a confirmat acest lucru în ultimele sale Hotărâri (C-206/09 Eurawasser din 10 septembrie 
2009). Concesionările de servicii nu intră în domeniul de aplicare a directivelor privind 
achizițiile publice, ci doar în regimul „mai lejer” al tratatelor UE. În plus, CEJ a restrâns în 
această hotărâre criteriul transmiterii riscului. Conform CEJ, concesionările de servicii din 
gospodărirea apelor nu sunt excluse prin faptul că relația de utilizare este reglementată în 
cadrul unui regulament și că este prevăzută obligativitatea racordării și utilizării. Riscul 
economic, care există în cazul unei concesionări de servicii, ar putea fi limitat. CEJ confirmă 
faptul că este la libera alegere a autorităților publice contractante să concesioneze servicii , în 
măsura în care apreciază că aceasta este modalitatea optimă de asigurare a respectivei prestări 
în folosul public. Astfel, CEJ a clarificat un alt domeniu supus deseori unor controverse 
juridice.

Clarificări în domeniul parteneriatelor public-privat
Și în alte domenii au fost aduse clarificări grație Comisiei și CEJ: atât Comisia, în 
Comunicarea sa privind parteneriatele de tip public-privat din anul 2008, cât și Curtea 
Europeană de Justiție, în Hotărârea sa din 15 octombrie 2009 (C- 1906/08 Acoset), au 
constatat că în vederea atribuirii şi transferării unor sarcini către un parteneriat de tip public-
privat nou-înființat nu este necesară o licitație dublă. Pentru ca transmiterea unei concesionări
unei întreprinderi mixte public-private înfiinţate anterior în acest scop să fie posibilă fără 
licitație, trebuie îndeplinite totuși următoarele premise:
- Alegerea asociatului privat trebuie să aibă loc prin intermediul unei proceduri publice, 

după ce cerințele financiare, tehnice, operative și administrative, precum și 
caracteristicile ofertei referitoare la serviciile care trebuie efectuate au fost verificate.

- De asemenea, întreprinderea mixtă public-privată trebuie să respecte scopul societății 
pe întreaga durată a concesionării; o modificare importantă a scopului societății sau a 
sarcinii transmise ar avea drept urmare, conform CEJ, obligativitatea organizării unei 
licitații.

Prin urmare, există suficientă claritate juridică și în privinţa domeniului parteneriatelor de tip 
public-privat. 

Aspecte de urbanistică
Cu toate acestea, nu toate problemele au fost soluţionate. Domeniul urbanisticii creează în 
prezent probleme cu totul  deosebite. Domeniul de aplicare a directivelor privind achizițiile 
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publice a fost extins aici printr-o interpretare exagerată, mai ales din partea instanțelor 
judecătoreşti germane, urmând exemplul hotărârii CEJ Roanne, C-220-05, asupra unor 
domenii pentru care acestea nu sunt, în realitate, adaptate . Comunele trebuie să aibă totuși 
posibilitatea să vândă proprietăți sub rezerva unor condiții (de exemplu, clauza de construcție 
în termen de doi ani), fără a fi necesară organizarea unei licitații la nivel european pentru 
această vânzare conform criteriilor privind achizițiile publice. În caz contrar, există riscul „să 
trebuiască să se accepte ipoteza, deși absurdă, a supunerii oricărei activități de reglementare 
urbanistică normelor directivei: astfel, prin definiție, dispozițiile care reglementează 
posibilitatea de a realiza lucrări de construcție modifică, uneori în mod substanțial, valoarea 
terenurilor cărora li se aplică. (Avocatul General Paolo Mengozzi – citat din concluziile sale 
prezentate în faţa CEJ, 17 noiembrie 2009.)
Directivele privind achizițiile publice nu au fost concepute pentru astfel de cazuri și se 
aşteaptă ca CEJ să se alăture Avocatului General.

Achiziții durabile și inovatoare
În timp ce în domeniul achizițiilor ecologice există numeroase instrumente, precum GPP 
Toolkit, „Procura+Kampagne” sau „TopTen Pro”, care vin în sprijinul autorităților și al altor 
instituții publice pentru asigurarea de achiziții durabile, iar în domeniul achizițiilor inovatoare 
există, de asemenea, o comunicare a Comisiei privind achizițiile publice înainte de 
comercializare, precum și o comunicare privind inițiativa „piața pilot”, în schimb în domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate socială astfel de inițiative lipsesc cu desăvârşire. Cu 
toate acestea, Tratatul de la Lisabona a consolidat și importanţa unei Europe sociale. 
Orientarea pur economică de până acum a Uniunii Europene este extinsă asupra unor 
obiective sociale obligatorii mai ales în articolul 3 alineatul (3) din TUE, precum și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care are acum valoare obligatorie din punct de 
vedere juridic. Acest lucru trebuie să se reflecte și în inițiativele Comisiei. 
Din cauza faptului că criteriile sociale se aplică în esență procesului de producție, acestea nu 
se mai regăsesc, cel mai adesea, în produsul final, fiind, prin urmare, greu de controlat în 
cazul producției globalizate și lanțurilor complexe de distribuție; prin aceasta, domeniul 
achizițiilor publice cu responsabilitate socială are de suferit ,  . Situația devine și mai 
complexă și dificil de controlat prin faptul că în cadrul licitației trebuie permise și certificate 
proprii pentru a nu se încălca principiul nediscriminării. Verificarea acestora îi suprasolicită 
pe cei mai mulți contractanţi publici. Comisia ar trebui, prin urmare, să prevadă alături de 
elaborarea unui ghid și elaborarea unor criterii precise și verificabile, precum şi dezvoltarea 
unei baze de date care să includă criterii specifice produselor. Trebuie luată în considerare, de 
asemenea, instituirea unui serviciu pe plan european, care să elaboreze și să verifice criterii 
pentru categorii de produse și la care să se poată face apel, după caz, ca la o casă de 
compensare extrajudiciară.

Verificarea directivelor privind achizițiile publice
În general, ar fi de dorit din partea  Comisiei să ia în considerare aspectele menționate în 
cadrul verificării directivelor privind achizițiile publice, pe care intenționează să o efectueze, 
iar cu această ocazie să clarifice deficitele juridice și practice din cadrul transpunerii în statele 
membre, cât și neclaritățile juridice persistente în aplicarea reglementărilor din domeniul 
achizițiilor publice. Totodată, ar fi de dorit o clarificare cu privire la locul și modul în care 
poate contribui Uniunea Europeană la simplificarea procedurilor administrative din acest 
domeniu. Acest lucru presupune mai ales o analiză urgent necesară și obiectivă a actualelor 
sarcini administrative.
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Acest lucru ar trebui să aibă loc, desigur, în cadrul unei participări extinse a tuturor actorilor.
Avertizarea urgentă este, totuşi, să nu se prevadă în acest moment o revizuire a directivelor 
privind achizițiile publice. Aceasta ar fi în acest moment timpurie din diferite motive. Pe de o 
parte, directiva privind căile de atac ar trebui inclusă în mod obligatoriu în cadrul revizuirii
acestor directive, pentru a se evita o viitoare divizare a dreptului în domeniul achizițiilor
publice. Directiva privind căile de atac nu a fost încă transpusă în momentul de față în toate 
statele membre, iar efectele practice ale acesteia asupra achizițiilor publice nu pot fi încă 
evaluate. Pe de altă parte, statele membre se află momentan într-o profundă criză economică 
și financiară, ale cărei efecte la nivelul local nu sunt încă previzibile, iar în anii următori 
acestea vor creşte cu siguranță. Într-un astfel de moment, o modificare a cadrului juridic 
pentru licitațiile publice ar duce la apariţia unor incertitudini suplimentare și la o întârziere a 
licitațiilor. Toate părţile ar avea de suferit din această cauză.


