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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1375/2009, ko Sondrio pilsētas mēra vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgā Veronica Dini, par Itālijas tiesību aktiem attiecībā uz integrētu 
ūdens apsaimniekošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apstrīd Itālijas tiesību aktu ūdens apsaimniekošanas jomā atbilstību 
Eiropas tiesību aktiem, kā piemēru minot situāciju Sondrio pilsētā. Tādēļ viņa lūdz Eiropas 
Parlamentu izmeklēt uzdevumu sadali attiecībā uz integrētas ūdens apsaimniekošanas 
politikas īstenošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 6. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Likuma Nr. 133/2008 23.a pants, kurā ir iekļauti daži 
vispārīgi noteikumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vietēju tautsaimnieciskas 
nozīmes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, neatbilst ES publiskā iepirkuma tiesību aktiem. 
Komisija 2009. gada 6. novembrī ir saņēmusi tādu pašu sūdzību, kurā lūgumraksta iesniedzēja 
jautā, vai pret Itāliju ir iespējams ierosināt pārkāpuma procedūru par ES publiskā iepirkuma 
tiesību aktu pārkāpumu. Komisija 2009. gada 21. decembrī lūgumraksta iesniedzējai ir 
atbildējusi ar vēstuli, kurā ir apstiprināts, ka ES publiskā iepirkuma tiesību aktu pārkāpumi 
nav konstatēti.

Kā šā tiesību akta īstenošanas piemēru lūgumraksta iesniedzēja min līgumu slēgšanas tiesību 
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piešķiršanu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz integrētiem ūdens 
apsaimniekošanas pakalpojumiem Sondrio komūnā.

Attiecībā uz minētā panta saturu jāatzīmē, ka saskaņā ar 23.a panta 2. punktu Likumā 
Nr. 133/2008 līgumu slēgšanas tiesības vietēju sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai parasti 
piešķir uzņēmumiem vai uzņēmējsabiedrībām neatkarīgi no to juridiskās formas saskaņā ar 
atklātu konkursu rezultātiem, pienācīgi ņemot vērā EK līguma principus un publisku līgumu 
vispārīgos principus, jo īpaši pārdomātas pārvaldības, efektivitātes, objektivitātes, 
pārredzamības, atbilstošas publicitātes, diskriminācijas aizlieguma, vienlīdzīgas attieksmes, 
savstarpējas atzīšanas un proporcionalitātes principu.

Savukārt saskaņā ar minētā panta 3. punktu gadījumos, kad dažu ekonomisku, sociālu, vides 
vai ģeomorfoloģisku nosacījumu dēļ efektīva piekļuve tirgum attiecīgajā teritorijā nav 
iespējama, pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības var piešķirt saskaņā ar ES tiesību aktu 
principiem, atkāpjoties no tā paša panta 2. punktā izklāstītās kārtības.
Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Itālijas tiesiskajā kārtībā šis noteikums attiecas uz vietēju
sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar atkāpi par 
pakalpojumu sniegšanas tiesību piešķiršanu uzņēmumiem, ko līgumslēdzējas iestādes 
kontrolē kā savus dienestus.

Lūgumraksta iesniedzējas vēstules 5. lappusē ir apgalvots, ka 23.a panta 3. punkts Likumā 
Nr. 133/2008 daudz vairāk ierobežo šādu „iekšēju” pakalpojumu izmantošanu.

Saskaņā ar „iekšējo” pakalpojumu sniegšanas tiesību piešķiršanas principiem ES publiskā 
iepirkuma noteikumi nav piemērojami, ja valsts iestādes, kas piešķir koncesiju, veiktā 
kontrole pār koncesionāru ir tāda pati kā tā, ko šī valsts iestāde veic pār saviem dienestiem, un 
ja vienlaikus šis tiesību subjekts īsteno savas galvenās darbības kopā ar to kontrolējošo iestādi
(sk., ex multis, Tiesas spriedumā lietā C-458/03 Parking Brixen, 62. punkts).

Nav saprotams, kā var uzskatīt, ka minētā 23.a panta 3. punkts ir pretrunā ES publiskā 
iepirkuma noteikumiem, jo saskaņā ar EKT pastāvīgo judikatūru, ņemot vērā, ka „iekšējo” 
pakalpojumu sniegšanas režīms nozīmē atkāpi no vispārējām Kopienu tiesību normām, divi 
iepriekš minētie nosacījumi jāinterpretē šauri (sk. 46. punktu spriedumā lietā C-26/03 Stadt 
Halle un RPL Lochau un 63. punktu iepriekš minētajā spriedumā lietā Parking Brixen).

Lūgumraksta iesniedzējas vēstules 6. lappusē turklāt ir apgalvots, ka attiecīgais pants
nenoteiktu to procedūru veidus, kuras jāievēro, lai piešķirtu sabiedrisko pakalpojumu 
koncesiju pārvaldības tiesības.

Nav saprotams, kā var uzskatīt, ka šis pants ir pretrunā ar ES publiskā iepirkuma 
noteikumiem. Faktiski saskaņā ar Tiesas judikatūru „valsts iestāde var veikt vispārējas 
nozīmes uzdevumus, kas tai ir jāveic, liekot lietā pati savus līdzekļus, un tā to var darīt arī 
sadarbībā ar citām valsts iestādēm, un tai nav pienākuma pieaicināt ārējas struktūras, kas 
darbojas ārpus tās dienestiem” (48. punkts spriedumā lietā C-324/07 Coditel un iepriekš 
minētā judikatūra).

Ņemot vērā iepriekš minēto, Likuma Nr. 133/2008 23.a panta noteikumi nav pretrunā ar ES 
publiskā iepirkuma tiesību aktiem.”


