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 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Петиция 179/2006, внесена от Giuseppe De Simone, с италианско гражданство, от 
името на комитета Mosaico, подкрепена от 13 подписа, относно предполагаемо 
нарушаване на общностното законодателство във връзка с процедури за 
възлагане на обществени поръчки в сектор управление на отпадъци 

1. Резюме на петицията

>Вносителят на петицията отправя редица критики към „Belice ambiente S.p.A.“, 
публично дружество с ограничена отговорност в провинция Trapani, поставяйки под 
съмнение икономичността, ефикасността и рационалността на неговата дейност по 
интегрирано управление на отпадъци, като се позовава в тази връзка на националното и 
регионално законодателство, приложимо към въпросната публична услуга. По-
специално вносителят на петицията протестира срещу прекомерно високите тарифи, 
прилагани от дружеството (нормата в троен размер), неговите методи на управление и 
политиката му за разпределяне на задачите вътре в дружеството, вместо чрез отправяне 
на публична покана за търг. Макар че това е съвместимо с общностното право 
(Решение Teckal по дело C-107/98, и т.н.), той твърди, че на заинтересованите 
обществени фактори и общинските органи, не са предоставени ефективните надзорни 
правомощия, предвидени в него, и че съветът и административното събрание действат, 
без да се позовават на тях, в резултат на което не им е известна цената на услугите, 
които се предоставят в собствените им общини, нито приходите, реализирани от 
екологичния данък, който се заплаща за събиране на отпадъци. Следователно не е 
изпълнено фундаменталното условие за вътрешна доставка, която е позволена при 
извънредни обстоятелства от общностните директиви относно процедурите за 
възлагане на обществени поръчки. Той посочва, че освен че прилага несправедливи 
тарифи, дружеството, което реално е обществен монополист, не се управлява по 
достатъчно прозрачен и рационален начин по отношение на диференцираните тарифи и 
прилагането, например, на принципа „замърсителят плаща“. В тази връзка той настоява 
Съюзът да предприеме действия. 
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 юли 2006 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2006 г.

I. Петицията – резюме на фактите 

Вносителят на петицията се оплаква от изпълнението на услугите по управление на 
отпадъци от страна на публично дружество с ограничена отговорност, а именно „Belice 
Ambiente S.p.а“ в рамките на „Ambito Territoriale Ottimale“ (най-добро териториално 
поделение) TP 2, което се намира на територията на провинция Trapani в Сицилия и 
обхваща общините Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibelllina, Mazara del Vallo, 
Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa и Vita. 

Съгласно предоставената на Комисията информация, общините, намиращи се на
територията на „Ambito Territoriale Ottimale“(ATO) TP2, са одобрили, чрез обсъждане 
на съответните общински съвети, проектоустава на Belice Ambiente и са възложили на 
това предприятие всички задачи, свързани с услугата по управление на отпадъци, която 
преди това се е извършвала от общинските власти. Освен това Belice Ambiente е 
регистрирано на 22 декември 2002 г. с официално заверен акт и неговият акционерен 
капитал се притежава изцяло от съответните общини и провинция Trapani. 

По-специално, както се вижда от решение на събранието на акционерите на Belice 
Ambiente от 31 март 2004 г., въпросните общини избират в случая да управляват 
съответните услуги на базата на вътрешна доставка, вместо да ги възлагат на външен 
изпълнител чрез публични търгове. Вносителят на петицията твърди, че директното 
възлагане на услугите по управление на отпадъци на Belice Ambiente нарушава 
общностното законодателство за обществени поръчки, както то се тълкува в съдебната 
практика на Съда на Европейските общности.

Жалба, изпратена от вносителя на петицията до Европейската комисия през януари 
2006 г., е регистрирана от Генералния секретариат на Европейската комисия като Дело 
№ 2006/4420. 

II. Коментари на Комисията по аргументите на петицията 

Възлагането на услугите по управление и третиране на отпадъци на Belice Ambiente 
може да бъде квалифицирано, съгласно правото на ЕО, както като обществена поръчка 
за услуги, така и като концесия за услуги.

Директива 92/50/ЕИО1 на Съвета от 18 юни 1992 г. относно координирането на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги определя обществените 
поръчки за услуги като „възмездни договори, сключени в писмена форма между 
доставчик на услуги и възложител“ (член 1, буква а)). Обществени поръчки, чийто 
предмет са услуги, изброени в приложение IA към Директива 92/50/ЕИО, като 

                                               
1 ОВ L 209, 24.07.1992 г.
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канализационни услуги и услуги по събиране на отпадъци, и чиято стойност надхвърля 
прага, предвиден в член 7 на същата директива, се възлагат в съответствие с 
разпоредбите на дялове III – VI. 

Въпреки че съгласно действащото общностно право концесиите за услуги не са 
предмет на разпоредбите на директивите за обществени поръчки, в своето 
тълкувателно съобщение относно концесиите в общностното право1 Комисията 
пояснява, че тяхното възлагане въпреки това трябва да е в съответствие с основните 
правила на Договора за ЕО като цяло и по-специално на принципа на недискриминация 
на основание гражданство. Този принцип предполага задължение за прозрачност, което
се състои – в интерес на всеки потенциален участник – в осигуряване в достатъчна 
степен на реклама, за да се даде възможност на пазара на услуги да бъде отворен за 
конкуренция. 

Независимо от правната квалификация на възлагането, в настоящия случай, като 
обществена поръчка или концесия, от предходното следва, че правото на ЕО за 
обществените поръчки и концесиите изисква спазването на определени задължения за 
публичност и търгуване от всеки публичен орган, който възлага обществени поръчки за 
услуги или концесии за услуги на лице, което е отделен правен субект, различен от 
него. 

Както Съдът на Европейските общности многократно е разяснявал, това не важи
единствено в случаите, когато местният възлагащ орган упражнява върху 
организацията–изпълнител контрол като този, който упражнява по отношение на 
собствените си служби, и когато по-голямата част от извършваната от тази организация
дейност е за нуждите на публичния орган или публичните органи, които го 
контролират (изключението относно вътрешното възлагане)2. Тъй като става въпрос за 
дерогация от общите правила на общностното право, гореспоменатите две условия
трябва да се тълкуват ограничително и този, който иска да се позове на подобна 
дерогация, трябва да докаже, че изключителните обстоятелства, които ги обосновават, 
действително са налице3.

В разглеждания случай, информацията, предоставена от вносителя на петицията, сочи, 
че контролът, упражняван от общините възложители върху Belice Ambiente, не 
изглежда „подобен на“ този, който те упражняват по отношение на собствените си 
служби, тъй като контролните правомощия, упражнявани от въпросните общини в 
качеството им на акционери на Belice Ambiente, не им дават възможност да оказват 
решително влияние върху стратегическите цели и важните решения на въпросното 
дружество, включително решения относно оперативното управление и финансиране на 
съответните услуги, свързани с отпадъците. 

III. Заключения

                                               
1 ОВ C 121, 29.04.2000 г.
2 Вж. решение от 18.11.1999 г. по дело C-107/98 „Teckal Srl“, параграф 50; решение от 11.01.2005 г. по 

дело C-26/03 „Stadt Halle“, параграф 49 и решение от 13.10.2005 г. по дело C-458/03 „Parking Brixen“, 
параграф 62).

3 Вж. решение от 13.10.2005 г. по дело C-458/03 „Parking Brixen“, параграф 63.
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Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, директното 
възлагане на услугите по управление на отпадъци на Belice Ambiente без осигуряване 
на минимална прозрачност, даваща възможност на всички потенциално заинтересовани 
доставчици на услуги да изразят интереса си към подобно възлагане, би могло да е в 
нарушение на правото на ЕО в областта на обществените поръчки и концесиите.

Комисията е в процес на по-нататъшно разследване на въпроса, с цел да установи дали 
във въпросния случай наистина има нарушение на общностното право, което изисква 
откриването на производство за установяване на нарушение срещу Италия съгласно 
член 226 от Договора за ЕО. Жалбоподателят ще бъде надлежно информиран за 
развитието на случая.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 1 юни 2007 г.

I. Развитие по петицията 

След като разследва жалбата, на своето заседание № 1761 от 12 октомври 2006 г. 
Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо за откриване на 
производство за установяване на нарушение срещу Италия съгласно член 226 от 
Договора за ЕО. В това официално уведомително писмо Комисията приведе доводи за 
нарушение в конкретния случай на Директива 92/50/ЕИО на Съвета относно 
координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги и 
членове 43 и 49 от Договора за ЕО и прикани италианското правителство да представи 
своите съображения, както и цялата съответна информация и документация относно 
възлагането на въпросните услуги. 

Италианските власти отговориха на официалното уведомително писмо с нота, която 
беше предадена на службите на Комисията през януари 2007 г. Информацията и 
множеството документи, предоставени с нотата, понастоящем се проверяват от 
службите на Комисията. 

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Съгласно представената на Комисията информация, общините, разположени на
територията на ATO TP2, са одобрили, чрез обсъждане на съответните общински 
съвети, проектоустава на Belice Ambiente и са възложили на това предприятие всички 
задачи, свързани с услугата по управление на отпадъци, която преди това се е 
извършвала от общинските власти. Освен това Belice Ambiente е регистрирано на 22 
декември 2002 г. с официално заверен акт и неговият акционерен капитал се притежава 
изцяло от съответните общини и провинция Trapani. 

По-специално, както се вижда от решение на събранието на акционерите на Belice 
Ambiente от 31 март 2004 г., въпросните общини са взели решение да извършват 
съответните услуги чрез Belice Ambiente, вместо да ги възлагат на външен изпълнител
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чрез публични търгове. Вносителят на петицията твърди, че директното възлагане на
услугите по управление на отпадъци на Belice Ambiente нарушава общностното 
законодателство в областта на обществените поръчки, както то се тълкува в съдебната 
практика на Съда на Европейските общности. 

Вносителят на петицията също така е подал жалба до Европейската комисия през 
януари 2006 г., която е регистрирана от Генералния секретариат на Европейската 
комисия като Дело № 2006/4420 съгласно член 226 от Договора.

Коментари на Комисията във връзка с петицията 

Комисията продължи разглеждането на регистрираната жалба съгласно обичайната 
процедура за нарушение. През октомври 2006 г. на италианските власти беше
изпратено официално уведомително писмо, поставящо под въпрос директното 
възлагане на договора за услуги по управление и третиране на отпадъци на Belice 
Ambiente като нарушение на приложимата по това време Директива 92/50/ЕИО и 
членове 43 и 49 от Договора за ЕО. 

Италианските власти отговориха на официалното уведомително писмо през декември 
2006 г., а през април 2007 г. беше проведена среща със службите на Комисията с цел 
обсъждане на случая. След тази среща, по-късно същия месец на службите на 
Комисията беше представена допълнителна информация и съответна документация.

Италианските власти обясниха особения характер на системата за услуги по събиране и 
управление на отпадъци в Сицилия след обявяването на извънредно положение от 
председателя на Съвета на министрите през май 1999 г. във връзка със събирането на 
отпадъци и назначаването на делегиран комисар, който да се справи със ситуацията. 
Мерките, приети от регионалните власти в Сицилия за справяне с извънредното 
положение, включват, по-специално, създаването на 27 „Ambiti Territoriali Ottimali“ и 
изискват от всички общини в рамките на всяка ATO да създадат вътрешно дружество 
(„società d'ambito“) и да прехвърлят на тези дружества съответните компетенции 
относно интегрираното управление на отпадъци.

В съответствие с изложеното по-горе решение, общините, попадащи в рамките на ATO 
TP 2 в провинция Trapani, делегират своите съответни компетенции на 
новосъздаденото società d'ambito Belice Ambiente. Това юридическо лице впоследствие 
взема решение, след обсъждане на акционерите на 31 март 2004 г., да извършва 
въпросните услуги самостоятелно, без организиране на процедура за обществени 
поръчки.

Заключения

Предвид горното службите на Комисията смятат, че администрацията на цикъла на 
интегрирано управление на отпадъците от ATO TP2 не може да се счита за предмет на 
договор или концесия за услуги от гледна точка на общностното право, а като 
вътрешно прехвърляне на компетенции в рамките на същата администрация. 
Следователно общностното законодателство за обществени поръчки и концесии не се 
прилага; в този случай не се прилага и изключението относно вътрешна доставка, както 
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се е произнесъл Съдът на Европейските общности по редица дела (Teckal, C-107/98, 
Parking Brixen, C-458/03).

Предвид горното, Комисията, след като информира жалбоподателя/вносителя на 
петицията за своите аргументи и го покани да представи в срок от четири седмици 
допълнителни доказателства, за да опровергае нейните заключения, на своето 1794-то 
заседание на 27 юни 2007 г. взе решение да прекрати производството. 

На базата на представената петиция, която не съдържа нови елементи, Комисията не 
може да установи нарушение на законодателството за обществени поръчки.
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