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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0636/2020, adresată de T.M., de cetățenie germană, privind 
completările la anexa X la Directiva 2014/24/UE și la anexa XIV la Directiva 
2014/25/UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că anexa X la Directiva 2014/24/UE și anexa XIV la Directiva 
2014/25/UE conțin, fiecare, o listă de acorduri internaționale ale căror dispoziții în domeniul 
mediului, social și al muncii trebuie respectate în executarea contractelor de achiziții publice. 
În opinia sa, aceste liste au scopul să asigure o mai bună respectare a obiectivelor de politică 
socială comune ale statelor membre în cadrul procedurilor de achiziții publice ale UE. 
Elaborarea, adoptarea și implementarea unor astfel de acorduri reprezintă un proces tot mai 
amplu, care necesită un număr din ce în ce mai mare de semnături și ratificări ulterioare din 
partea Uniunii și a statelor membre. Pentru a ține seama pe deplin de acest lucru, petiționarul 
solicită ca aceste liste să fie actualizate și adaptate în permanență și în timp util.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 septembrie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice1 („Directiva”) 
impune statelor membre să adopte măsurile adecvate pentru a se asigura că, în executarea 
contractelor de achiziții publice, operatorii economici respectă obligațiile aplicabile în 
domeniile mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin 

1 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice 
și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, JO L 94, 28.3.2014, pp. 65-242.
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acorduri colective sau prin acordurile internaționale în domeniul mediului, social și al dreptului 
muncii enumerate în anexa X la această Directivă; 

Anexa X enumeră în prezent cele opt convenții „fundamentale” ale Organizației Internaționale 
a Muncii (OIM), precum și patru acorduri internaționale privind dreptul mediului. Convenția 
de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă 
anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional, 
care petiționarul sugerează, să fie inclusă, de asemenea, în anexa X, face deja parte din listă.

În plus, petiționarul enumeră o serie de acorduri internaționale în domeniul muncii și al 
mediului, precum și ale Consiliului Europei, care, potrivit lui, ar trebui adăugate pe această 
listă. Petiționarul sugerează, de asemenea, că un acord internațional trebuie inclus în anexă dacă 
Uniunea sau toate statele membre l-au ratificat. Petiționarul pare să sugereze că ar trebui inclus 
și un acord dacă doar Uniunea l-a ratificat, dar statele membre nu au reușit să facă acest lucru. 
În același sens, petiția pare să sugereze, de asemenea, că excluderile s-ar putea aplica și 
operatorilor economici din statele membre care nu au ratificat astfel de acorduri.

Articolul 56 alineatul (4) din directivă reglementează procesul de actualizare a anexei X. El 
împuternicește Comisia să adopte acte delegate pentru a modifica lista din anexa X și a adăuga 
noi acorduri internaționale care au fost ratificate de toate statele membre2. Articolul 56 alineatul 
(4) din directivă clarifică faptul că sarcina de a evalua dacă acordurile internaționale ar trebui 
introduse în lista din anexa X îi revine Comisiei .

Această evaluare se efectuează de la caz la caz, ținând seama de caracteristicile fiecărui acord 
internațional. În orice caz, numai acordurile internaționale care au fost ratificate de toate statele 
membre pot fi adăugate pe lista din anexa X. Cu alte cuvinte, directiva nu permite includerea 
acordurilor care au fost ratificate doar de unele state membre. În plus, orice act care urmează să 
fie adăugat pe listă trebuie să fie în conformitate cu legislația UE și cu principiile acesteia, cum 
ar fi egalitatea de tratament, nediscriminarea și proporționalitatea. Acest lucru implică, de 
asemenea, faptul că, întrucât articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE reglementează 
executarea contractelor de achiziții publice, acordurile internaționale care urmează să fie 
adăugate la anexa X ar trebui să fie pertinente pentru executarea unui contract de achiziții 
publice. 

O analiză preliminară a acordurilor internaționale menționate în petiție indică faptul că nu toate 
aceste instrumente ar îndeplini cerințele necesare, în special ratificarea necesară de către toate 
statele membre.

În orice caz, articolul 18 alineatul (2) obligă statele membre să se asigure că obligațiile 
prevăzute de legislația națională în domeniul mediului și al dreptului muncii sunt respectate în 
executarea contractelor de achiziții publice. În principiu, dacă statele membre au ratificat un 
acord internațional, cadrul juridic național al acestora ar trebui să fie în conformitate cu 
obligațiile care decurg din aceste acorduri și să asigure respectarea acestor obligații în 

2 Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 87 pentru modificarea listei din 
anexa X, în cazul în care acest lucru este necesar, în vederea adăugării unor noi acorduri internaționale care au fost 
ratificate de toate statele membre sau în cazul în care acordurile internaționale existente menționate nu mai sunt 
ratificate de către toate statele membre sau sunt în vreun fel modificate, de exemplu în ceea ce privește domeniul 
de aplicare, conținutul sau denumirea.
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executarea contractelor de achiziții publice.

În cele din urmă, petiționarul pare să sugereze că operatorii ar putea fi excluși chiar și atunci 
când statul lor membru de origine nu a ratificat un acord enumerat în anexa X. O astfel de 
excludere nu ar fi în conformitate cu directiva sau cu principiile Tratatului UE privind egalitatea 
de tratament, nediscriminarea și proporționalitatea. Excluderile de la procedurile de achiziții 
publice asigură în special faptul că un cumpărător public nu încheie un contract cu un operator 
care nu poate executa contractul conform cerințelor. Evaluarea fiabilității operatorului include 
capacitatea acestuia de a garanta respectarea standardelor de mediu și de muncă aplicabile. Cu 
toate acestea, evaluarea se limitează la capacitatea individuală a operatorului de a respecta 
aceste standarde în contextul executării contractului. Cu alte cuvinte, faptul că statul membru 
de origine al societății nu a ratificat un acord internațional nu poate constitui un motiv pentru a 
discrimina împotriva unei astfel de societăți pentru atribuirea unui contract anume. Cu toate 
acestea, după cum pare să sugereze și petiționarul, un cumpărător public poate și ar trebui să 
verifice respectarea standardelor de mediu și de muncă. Acest lucru se poate realiza, de 
exemplu, prin impunerea unor clauze contractuale în acest sens. În orice caz, astfel de clauze 
trebuie să fie compatibile cu legislația UE și să aibă legătură cu obiectul contractului.

Concluzie

Comisia va evalua în ce măsură completarea listei de acorduri internaționale din anexa X este 
adecvată și posibilă. Această evaluare se va baza pe îndeplinirea condițiilor menționate mai sus.


