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Tema: Peticija Nr. 1375/2009 dėl Italijos teisės aktų, susijusių su integruota 
vandentvarka, kurią pateikė Italijos pilietė Veronica Dini Sondrijaus 
savivaldybės mero vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja mano, kad Italijos teisės aktai, susiję su integruota vandentvarka, neatitinka 
taikytinų ES teisės aktų. Kaip pavyzdį ji pateikė padėtį Sondrijaus savivaldybėje ir prašo 
Europos Parlamento ištirti užduočių paskirstymo klausimą vykdant integruotos vandentvarkos 
veiklą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėja skundžiasi dėl Įstatymo Nr. 133/2008 23a straipsnio, kuriame įtvirtintos 
kelios bendrosios nuostatos dėl vietos viešųjų paslaugų teikimo sutarčių pasirašymo siekiant 
ekonominės naudos, atitikties ES viešųjų pirkimų teisei. Tokį pat raštą peticijos pateikėja 
išsiuntė Komisijai, kurį ši gavo 2009 m. lapkričio 6 d. Rašte ji klausia Komisijos, ar įmanoma 
prieš Italiją pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl ES viešųjų pirkimų teisės 
pažeidimo. Komisija 2009 m. gruodžio 21 d. raštu peticijos pateikėjai patvirtino, kad ES 
viešųjų pirkimų teisės pažeidimas nenustatytas.

Kaip minėto teisės akto įgyvendinimo pavyzdį peticijos pateikėja nurodo Sondrijaus komunos 
pasirašytą viešųjų paslaugų sutartį dėl integruotos vandentvarkos paslaugų teikimo.
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Aprašydama aptariamos nuostatos turinį ji nurodo, kad Įstatymo Nr. 133/2008 23a straipsnio 
2 dalyje nustatyta, kad sudarant sutartis dėl vietos viešųjų paslaugų teikimo paprastai 
pirmenybė teikiama bendrovėms ar įmonėms, įsteigtoms bet kokia forma ir atrinktoms 
surengiant viešą konkursą, tinkamai atsižvelgiant į EB sutarties principus ir bendruosius su 
viešojo pirkimo sutartimis susijusius principus, visų pirma patikimo valdymo, veiksmingumo, 
nešališkumo, skaidrumo, tinkamo viešumo, nediskriminavimo, lygybės, abipusio pripažinimo 
ir proporcingumo principus.

Tačiau, remiantis šios nuostatos 3 dalimi, tokiais atvejais, kai dėl aptariamoje teritorijoje 
susiklosčiusių ekonominių, socialinių, aplinkos ir geomorfologinių aplinkybių nėra galimybės 
tinkamai atsižvelgti į rinką, sutartys dėl paslaugų teikimo gali būti pasirašomos vadovaujantis 
ES teisėje nustatytais principais nukrypstant nuo šios nuostatos 2 dalyje esančių nurodymų.
Kaip nurodo peticijos pateikėja, Italijos teisės sistemoje ši nuostata taikoma vietos viešųjų 
paslaugų teikimo sutartims, kurias nusprendžia sudaryti užsakovai remdamiesi nukrypti 
leidžiančia nuostata dėl vidaus subjektų teikiamų paslaugų.

Kaip peticijos pateikėja nurodo penktame savo rašto puslapyje, Įstatymo Nr. 133/2008 23a 
straipsnio 3 dalyje nuostata dėl vidaus subjektų teikiamų paslaugų remiamasi dar siauriau.

Remiantis principais dėl vidaus subjektų teikiamų paslaugų, ES viešųjų pirkimų taisyklių 
negalima taikyti, jeigu koncesiją gaunančios organizacijos atžvilgiu koncesiją suteikiančios 
valstybės valdžios institucijos vykdoma kontrolė panaši į tą kontrolę, kurią ji vykdo savo 
tarnybų atžvilgiu, ir jeigu ši organizacija didžiąją dalį savo veiklos vykdo kartu su valdžios 
institucija, kuriai ji priklauso (žr. ex multis Europos Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-
458/03 Parking Brixen 62 punktą).

Neaišku, dėl kokių priežasčių minėto 23a straipsnio 3 dalį galima būtų laikyti prieštaraujančia 
ES viešųjų pirkimų teisei, nes, kaip Europos Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kadangi 
vidaus subjektų teikiamų paslaugų principas yra nukrypimas nuo bendrųjų ES teisės normų, 
dvi nurodytos sąlygos turi būti aiškinamos siauriau (žr. sprendimo byloje C-26/03 Stadt Halle 
and RPL Lochau 46 punktą ir sprendimo, kurio citata buvo pateikta, byloje Parking Brixen 63 
punktą).

Be to, peticijos pateikėja savo rašto šeštame puslapyje nurodo, kad aptariamose nuostatose 
nėra įtvirtintos procedūrų, kurių reikėtų laikytis pasirašant sutartis dėl viešųjų paslaugų 
koncesijų valdymo, rūšys.

Neaišku, kodėl ši nuostata galėtų būti laikoma prieštaraujančia ES teisei. Remiantis Europos 
Teisingumo Teismo praktika, viešosios valdžios subjektas turi galimybę įgyvendinti su 
viešuoju interesu susijusias užduotis savo paties administracinėmis, techninėmis ir kitomis 
priemonėmis ir neprivalo naudotis išorinių, jo tarnyboms nepriklausančių, įmonių 
paslaugomis (sprendimo byloje C-324/07 Coditel 48 punktas ir jame cituojama teismo 
praktika).

Atsižvelgiant į minėtus dalykus Įstatymo Nr. 133/2008 23a straipsnio nuostatos neprieštarauja 
ES viešųjų pirkimų teisei.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.
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Peticijos pateikėja pateikė Komisijai papildomos informacijos, kurią sudaro keletas su 
Įstatymu Nr. 133/2008 susijusių laikraščių straipsnių, tačiau nuodugniau nepaaiškina savo 
peticijoje nurodyto ankstesnio tvirtinimo, kad Įstatymo Nr. 133/2008 23a straipsnis dėl vietos 
viešųjų paslaugų teikimo sutarčių pasirašymo prieštarauja ES viešųjų pirkimų teisės 
normoms.

Komisija pastebi, kad valstybės narės gali laisvai pasirinkti bet kokios teisinės formos privatų 
ar viešą paslaugų teikėją. Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 345 straipsniu, 
ES teisė jokiu būdu nepažeidžia valstybių narių normų, reglamentuojančių nuosavybės 
sistemą. 

Vis dėlto tokiems paslaugų teikėjams turėtų būti pavedama vykdyti viešąją sutartį arba 
koncesiją laikantis ES viešųjų pirkimų teisės normų.

Taigi, jei paslaugų teikėjai pasirenkami remiantis ES viešųjų pirkimų teisės normomis, 
kurioms, kaip atrodo, Įstatymas Nr. 133/2008 neprieštarauja, peticijos pareiškėjos pateikta 
tolesnė informacija nesuteikia pagrindo šio klausimo svarstyti iš naujo.

ES teisės aktai neriboja valstybių narių galimybių laisvai pasirinkti, ar vandens valdymo 
paslaugas teiks vieši ar privatūs paslaugų teikėjai, su sąlyga, kad šie paslaugų teikėjai buvo 
pasirinkti laikantis ES viešųjų pirkimų teisės normų.


