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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1375/2009, внесена от Veronica Dini, с италианско гражданство, 
от името на кмета на Sondrio, относно италианското законодателство за 
интегрирано управление на водите

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че италианското законодателство за интегрирано 
управление на водите не съответства на европейските правила, като дава за пример 
положението в Sondrio. Тя призовава Европейския парламент да извърши разследване 
на разпределянето на задачите във връзка с прилагането на политиката за интегрирано 
управление на водите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителката на петицията се оплаква относно съответствието на европейското 
законодателство в областта на обществените поръчки с член 23а от Закон № 133/2008, 
който съдържа някои общи разпоредби относно възлагането на обществени поръчки за 
местни обществени услуги от икономически интерес. Тя е изпратила същия набор 
документи на Комисията, който е получен на 6 ноември 2009 г., и в който тя отправя 
запиване към Комисията дали е възможно да открие процедура за нарушение срещу
Италия за нарушаване на европейското законодателство в областта на обществените 
поръчки. Комисията е отговорила на вносителката на петицията с писмо от 21 декември 
2009 г., в което потвърждава, че не е установено нарушение на европейското 
законодателство в областта на обществените поръчки.
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Като пример за прилагането на това законодателство, вносителката на петицията
посочва възлагането на подобни обществени поръчки за обществени услуги от община 
Sondrio по отношение на интегрираното управление на водите.

По отношение на съдържанието на въпросната разпоредба, в съответствие с точка 2 от 
член 23а от Закон № 133/2008, възлагането на обществени поръчки за местни 
обществени услуги по принцип се извършва в полза на предприятия или дружества, 
регистрирани под каквато и да било форма и избрани чрез публични търгове, при 
спазване на принципите на Договора за ЕО и общите принципи във връзка с 
обществените поръчки и по-специално на принципите на добро управление, 
ефективност, безпристрастност, прозрачност, адекватна публичност, недискриминация, 
равно третиране, взаимно признаване, пропорционалност.

Обратно на това, според точка 3 от тази разпоредба при ситуации, които не позволяват 
ефективно прибягване до пазара поради някакви икономически, социални, екологични 
и геоморфологични условия на изложената на риск територия, възлагането на 
обществената поръчка за услуги може да се извърши съгласно принципите на правото 
на ЕС с дерогация от условията, определени в точка 2 от същата разпоредба.

Както посочва вносителката на петицията, в правния ред на Италия тази разпоредба се 
прилага за възлагането на обществени поръчки за местни обществени услуги, които се 
решават от възлагащите органи въз основа на дерогация за „вътрешно осигуряване“.

Както вносителката на петицията заявява на стр. 5 от своето писмо, точка 3 от член 23а
от Закон № 133/2008 прави прибягването до „вътрешното осигуряване“ доста по-
ограничено.

Според принципите относно „вътрешното осигуряване“ прилагането на правилата на 
ЕС относно обществените поръчки се изключва, ако контролът, упражняван върху 
концесионера от страна на публичния орган концедент е подобен на този, който 
органът упражнява върху собствените си отдели, и ако, в същото време, този субект 
извършва съществена част от своите дейности с контролния орган (вж. ex multis
Решение на Съда по дело C-458/03 Parking Brixen, параграф 62).

Не е ясно по какъв начин точка 3 от посочения член 23а може да се счита, че 
противоречи на европейското законодателство в областта на обществените поръчки, 
защото, както е установено от Съда на Европейските общности в неговата съдебна 
практика, от момента, в който „вътрешното осигуряване“ представлява дерогация от 
общите правила на законодателството на ЕС, двете споменати по-горе условия трябва 
да се тълкуват строго (вж. Решенията по дело C-26/03 Stadt Halle и RPL Lochau, 
параграф 46, и Parking Brixen, цитирано по-горе, параграф 63).

Освен това на стр. 6 от своето писмо вносителката на петицията твърди, че въпросната
разпоредба не би определила процедурите, които трябва да се следват, за да се възложи 
управлението на обществените поръчки за концесии за обществени услуги.

Не е ясно по какъв начин тази разпоредба може да се счита, че не съответства на 
правото на ЕС. Всъщност, както Съдът посочва в своята съдебна практика, „публичен 
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орган може да изпълнява възложените му задачи от обществен интерес със свои 
собствени административни, технически и други средства, без да е длъжен да прибягва 
до други субекти, които не са част от неговите служби.“ (Решение по дело C-324/07 
Coditel, параграф 48, и цитираната там съдебна практика).

С оглед на изложеното по-горе, разпоредбите на член 23а от Закон № 133/2008 не 
противоречат на законодателство на ЕС в областта на обществените поръчки.


