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Ref.: Petiția nr. 1375/2009, adresată de Veronica Dini, de cetățenie italiană, în 
numele primarului orașului Sondrio, privind legislația italiană privind 
gestionarea integrată a resurselor de apă

1. Rezumatul petiției

Petiționara consideră că legislația italiană privind gestionarea integrată a resurselor de apă nu 
este în conformitate cu legislația europeană în vigoare, prezentând ca exemplu situația 
orașului Sondrio. În consecință, petiționara solicită Parlamentului European soluționarea 
problemei atribuțiilor din cadrul aplicării politicii de gestionare integrată a resurselor de apă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționara reclamă neconformitatea cu legislația comunitară privind achizițiile publice a 
articolului 23a din Legea nr. 133/2008, care conține dispoziții generale cu privire la atribuirea 
contractelor de servicii publice locale de interes economic. Aceasta a transmis Comisiei un 
dosar identic, care a fost primit la 6 noiembrie 2009, prin care a solicitat opinia Comisiei cu 
privire la posibilitatea inițierii unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva 
Italiei, pentru încălcarea legislației comunitară privind achizițiile publice. Comisia i-a răspuns 
petiționarei la 21 decembrie 2009 printr-o scrisoare în care a confirmat că nu a fost 
identificată nicio încălcare a legislației comunitare privind achizițiile publice.

Ca exemplu al punerii în aplicare a acestei legislații, petiționara face referire la atribuirea 
acestor contracte de servicii publice de către Comuna Sondrio în ceea ce privește serviciile de 
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gestionare integrată a resurselor de apă.

În ceea ce privește conținutul dispoziției în cauză, în conformitate cu articolului 23a punctul 
(2) din Legea nr. 133/2008, atribuirea contractelor de servicii publice locale se desfășoară, ca 
regulă generală, în favoarea întreprinderilor sau societăților înființate sub orice formă și 
selectate prin licitație publică, cu respectarea principiilor Tratatului CE și a principiilor 
generale referitoare la contractele de achiziții publice și, în special, a principiilor bunei 
gestiuni, eficienței, imparțialității, transparenței, publicității adecvate, nediscriminării, 
egalității de tratament, recunoașterii reciproce și proporționalității.

Pe de altă parte, în conformitate cu punctul (3) al acestei dispoziții, în situațiile în care nu este 
posibilă recurgerea în mod eficient la piața serviciilor respective, din cauza unor condiții 
economice, sociale, de mediu și geomorfologice ale teritoriului în cauză, atribuirea 
contractelor de servicii se poate efectua în temeiul principiilor legislației comunitare, cu 
derogare de la modalitățile stabilite la punctul (2), al aceleiași dispoziții.
După cum indică petiționara, în legislația italiană această dispoziție se aplică atribuirii de 
contracte de servicii publice locale hotărâtă de autoritățile contractante pe baza derogării 
pentru furnizarea „in house”.

Așa cum indică petiționara la pagina 5 din scrisoarea sa, articolului 23a punctul (3) din Legea 
nr. 133/2008 prevede restricții privind recurgerea la furnizarea „in house”.

În conformitate cu principiile privind furnizarea „in house”, aplicarea normelor comunitare 
privind achizițiile publice este exclusă în cazul în care controlul exercitat asupra 
concesionarului de către autoritatea publică care atribuie concesiunea este similar cu cel pe 
care autoritatea îl exercită asupra propriilor departamente și, în cazul în care, în același timp, 
entitatea respectivă își desfășoară o parte semnificativă a activității în colaborare cu 
autoritatea de control (a se vedea ex multis Hotărârea Curții în cauza C-458/03 Parking Brixen
punctul 62).

Nu este clar în ce mod se poate considera că articolul 23a punctul (3) menționat anterior 
încalcă legislația comunitară privind achizițiile publice, deoarece, astfel cum a fost stabilit de 
CEJ în jurisprudența sa, având în vedere că regimul de furnizare „in house” reprezintă o 
derogare de la normele generale ale dreptului comunitar, cele două condiții menționate 
anterior trebuie interpretate strict (a se vedea Hotărârile în cauza C-26/03 Stadt Halle și RPL 
Lochau punctul 46 și Parking Brixen, citată anterior, punctul 63).

În plus, petiționara afirmă la pagina 6 a scrisorii sale că dispoziția în cauză nu stabilește 
tipurile de proceduri care trebuie urmate în vederea atribuirii contractelor de concesiune a 
serviciilor publice.

Nu este clar modul în care se poate considera că această dispoziție nu respectă dreptul 
comunitar. În fapt, astfel cum a subliniat Curtea în jurisprudența sa, „o autoritate publică are 
posibilitatea de a îndeplini sarcinile de interes public care îi revin prin propriile mijloace, 
administrative, tehnice și de altă natură, fără a fi obligată să apeleze la entități externe care nu 
aparțin serviciilor sale” (Hotărârea în cauza C-324/07 Coditel punctul 48 și jurisprudența 
citată în aceasta).
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Având în vedere cele de mai sus, dispozițiile articolului 23a din Legea nr. 133/2008 nu 
încalcă legislația comunitară privind achizițiile publice.


