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1 Виж параграф 24
2 Виж параграф 18
3 Решение от 18 ноември 1999 г. по дело C-107/98 Teckal [1999], Сборник практика на Съда I-08121, пара
граф 50; решение от 11 януари 2005 г. по дело C-26/03, City of Halle [2005], все още непубликувано в Сбо
рник практика на Съда, параграф 49; решение от 13 декември 2005 г. по дело C-458/03 Parking Brixen 
[2005], все още непубликувано в Сборник практика на Съда, параграф 49.
4 Мнозинство на капитала, подчинение на териториалната власт, дейност, изпълнявана изключително на
собствена територия
5 Да не се свежда до минимум разхода за местните власти. Имплицитно изразено в решението от 17 септе
мври 2002 г. по дело C-513/99 Concordia [1999], все още непубликувано в Сборник практика на Съда.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешен пазар и защит
а на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следни
те предложения:

А. Като взе предвид, че стратегията от Лисабон предлага реализацията на “активна и д
инамична социална държава”1 при “осъществяването на цели като трудова заетост, 
регионално развитие, околна среда…”2, че следва да има обвързаност на тези цели с
правилата за конкуренция и те да бъдат правно защитени;

Б. Като взе предвид, че директивите 2004/18 и 2004/17 не дават точно определение за
възложените договори ”in house”;

В. Като взе предвид съдебната практика на Европейския съд относно възложените дог
овори “in house”, който се ограничава само с отбелязване на доказателствени елеме
нти в съдебните си решения3, доказващи изключението от правилата за обществени
те поръчки;

Г. Като взе предвид, че много държави-членки насърчават местните общности да създ
ават институционализирани публично-публични партньорства, за които не съществ
ува утвърдена съдебна практика;

Д. Като взе предвид, че Съдът предложи критерии, които позволяват да бъдат прикреп
ени институализирани публично-частни партньорства към възложените договори
“in house”,4

Е. Като взе предвид, че Съдът в съответствие със стратегията от Лисабон, определи ка
то първостепенен критерий при възлагането на обществените поръчки най-високат
а степен на обществено благо за местното население5;

1. Приканва Комисията да предложи правна рамка, която да определи отношенията
“in house”, като отчита критериите на Европейския съд;

2. Приканва Комисията да направи допълнителни уточнения за концепцията “публичн
а власт”, за да бъдат определени формите на публично-публичното партньорство, п
роизтичащи от субсидиарността, а не от правилата за обществените поръчки;



PE 384.293v02-00 4/4 PA\652864BG.doc

BG

6 По-специално трудовата заетост и околната среда

3. Приканва Комисията да приеме критериите на Съда и определените цели от срещат
а на върха в Лисабон 6 в оценката си за дейността по възлагане на обществени поръ
чки от активната и динамична социална държава.


