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Преюдициални въпроси
1. Следва ли чл. 58, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС (1) да се тълкува в смисъл, че налаганите с критериите за подбор
изисквания към професионалните способности на персонала на икономическите оператори за изпълнение на специфична
поръчка с предмет строителство, могат да бъдат по-стриктни от минималните изисквания за образование и професионална
квалификация, поставени от специалния национален закон (чл. 163а, ал. 4 ЗУТ), без същите a priori да бъдат
ограничителни за конкуренцията, и по-специално, предвиденото условие за „пропорционалност“ на поставените
изисквания за участие спрямо предмета на поръчката, изисква ли от националния съд а.) да направи такава оценка за
пропорционалност, въз основа на събраните от него доказателства и на конкретните параметри на поръчката, дори в
случаите, когато националният закон определя широк кръг от професионалисти, които по принцип имат квалификация
да извършват дейностите по поръчката или б.) допуска ограничаване на съдебния контрол само до границите да бъде
установено дали изискванията за участие са твърде стеснени, спрямо съществуващите по принцип в специалния
национален закон?
2. Следва ли правилата на дял II „Административни мерки и санкции“ на Регламент № 2988/95 (2) да се тълкуват в смисъл,
че за едни и същи нарушения на Закона за обществените поръчки, транспониращ Директива 2014/24/ЕС (включително за
нарушение при определяне на критериите за подбор, за което е санкциониран жалбоподателя) може да се породят
различни последици с оглед на това, дали се касае за безвиновно действие или за преднамерено извършено или причинено
по небрежност нарушение?
3. Принципите на правна сигурност и на ефективност, с оглед целта на член 8, параграф 3 от Регламент 2988/95 и
съображения 43 и 122 на Регламент 1303/13 (3), допускат ли различните национални органи, охраняващи финансовите
интереси на ЕС, да оценяват едни и същи обстоятелства при възлагане на обществена поръчка по различен начин, а
именно Управляващият орган на оперативната програма не установява нарушение при определяне на критериите за
подбор, а Сметната палата при последващ контрол и без наличието на особени или нови обстоятелства, да приеме, че
критериите са ограничителни за конкуренцията, за което да наложи административна санкция на възложителя?
4. Принципът на пропорционалност допуска ли национална правна норма, като член 247, алинея 1 от Закона за
обществените поръчки, който предвижда за възложител, който формално наруши забраната на чл. 2, ал. 2 от същия
закон, да се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от
10 000 лева, без да е необходимо да се установява сериозността на нарушението и неговото действително или
потенциално финансово въздействие върху интересите на Съюза?

(1)
(2)
(3)

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на
Директива 2004/18/ЕО (OB 2014, L 94, стр. 65)
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на
Европейските общности (OB 1995, L 312, стр. 1; Специално българско издание: глава 1, том 1, стр. 166)
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OB 2013, L 347, стр. 320)

Преюдициално запитване, отправено от Окръжен съд — Бургас (България) на 31 март 2021
година — наказателно производство срещу „ДЕЛТА СТРОЙ 2003“ ЕООД
(Дело C-203/21)
(2021/C 228/34)
Език на производството: български
Запитваща юрисдикция
Окръжен съд — Бургас

Страна в главното производство
„ДЕЛТА СТРОЙ 2003“ ЕООД
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Преюдициални въпроси
1. Чл.4 и чл.5 от Рамково решение 2005/212/ПВР и чл.49 от Хартата на основните права на Европейския Съюз следва ли да
се тълкуват в смисъл, че допускат правна уредба на държава членка, съгласно която националният съд в производство
като главното може да наложи наказание на юридическо лице за конкретно престъпление, чието извършване все още не е
установено, защото е предмет на неприключило окончателно паралелно наказателно производство?
2. Чл.4 и чл.5 от Рамково решение 2005/212/ПВР и чл.49 от Хартата на основните права на Европейския Съюз следва ли да
се тълкуват в смисъл, че допускат правна уредба на държава членка, съгласно която националният съд в производството
като главното може да наложи наказание на юридическо лице, като определи размера на това наказание в размер на
облага, която би се получила от конкретно престъпление, чието извършване все още не е установено, защото е предмет на
неприключило окончателно паралелно наказателно производство?

Жалба, подадена на 19 април 2021 г. от Европейски парламент срещу решението, постановено от
Общия съд (четвърти разширен състав), 03 февруари 2021 г. по дело T-17/19, Giulia Moi/Европейски
парламент
(Дело C-246/21 P)
(2021/C 228/35)
Език на производството: италиански
Страни
Жалбоподател: Европейски парламент (представители: S. Seyr, M. Windisch, T. Lazian)
Друга страна в производството: Giulia Moi

Искания на жалбоподателя
— Да отмени обжалваното решение,
— да постанови окончателно решение по спора, с който е сезиран Общият съд, като уважи исканията на Европейския
парламент в производството на първа инстанция,
— да осъди жалбоподателя на първа инстанция да заплати изцяло съдебните разноски н първоинстанционното
производство и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи
— Първо основание: Общият съд е превишил правомощията си и се е произнесъл ultra petita, тъй като в предмета на спора
включва решението на председателя на Европейския парламент, което установява наличието на ситуация на тормоз и
отменя това решение (т. 34, 37, 38 и 76 от обжалваното решение).
— Второ основание: Общият съд е нарушил правото на защита на Парламента (т. 35 и 36 от обжалваното решение).
— Трето основание: Общият съд е нарушил член 263, шеста алинея ДФЕС, тъй като не е зачел предвидения в него срок за
подаване на жалбата за отмяна и е включил в предмета на спора решението на председателя на Европейския парламент,
което установява наличието на ситуация на тормоз, като това решение междувременно влиза в сила (т. 76 и 77 от
обжалваното решение).
— Четвърто основание: Общият съд е нарушил член 232 ДФЕС, тъй като не е взел предвид правомощието на Парламента да
свободно да организира начина си на работа, както е предвидено във вътрешните правила във връзка с процедурата за
случаи на тормоз с участието на членове на ЕП и в Правилника на Парламента, по-специално членове 166 и 167,
приложими към времето на настъпване на фактите, относно налагането на наказания (т. 12, 13, 63, 66, 129 и 132 от
обжалваното решение).

