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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1375/2009 af Veronica Dini, italiensk statsborger, for borgmesteren i 
Sondrio kommune, om den italienske integrerede vandforvaltning

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den italienske integrerede vandforvaltning ikke er i overensstemmelse 
med de europæiske regler, idet hun som eksempel nævner situationen i Sondrio kommune.
Hun beder derfor Europa-Parlamentet om at undersøge fordelingen af opgaver i forbindelse 
med gennemførelsen af den integrerede vandforvaltningspolitik.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren klager over overensstemmelsen af artikel 23 a i lov nr. 133/2008 med EU's 
lovgivning om offentlige indkøb, idet visse generelle bestemmelser om tildeling af lokale 
offentlige tjenester, som har en økonomisk interesse. Hun har sendt en identisk fil til 
Kommissionen, som blev modtaget den 6. november 2009, hvori hun spurgte Kommissionen, 
om det var muligt at indlede en overtrædelsesprocedure mod Italien for overtrædelse af EU's 
lov om offentlige indkøb. Kommissionen har svaret andrageren den 21. december 2009 i en 
skrivelse, hvori den bekræftede, at der ikke var identificeret nogen overtrædelse af EU's 
lovgivning om offentlige indkøb.

Som eksempel på gennemførelsen af denne lovgivning henviser andrageren til tildelingen af 
sådanne offentlige tjenester i kommunen Sondrio med hensyn til den integrerede 
vandforvaltning.
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Vedrørende indholdet af den pågældende bestemmelse udføres tildelingen af offentlige 
tjenester ifølge punkt 2 i artikel 23 a i lov nr. 133/2008 som hovedregel til fordel for 
virksomheder eller selskaber, uanset virksomhedsform og valgt i offentlige udbud, med 
behørig hensyntagen til principperne i EF-traktaten og de generelle principper vedrørende 
offentlige kontrakter og navnlig principperne om fornuftig forvaltning, effektivitet, 
upartiskhed, gennemsigtighed, behørig offentliggørelse, ikkeforskelsbehandling, 
ligebehandling, gensidig anerkendelse og proportionalitet.

Omvendt kan tjenesterne i henhold til punkt 3 i denne bestemmelse i situationer, hvor det ikke 
er muligt at benytte markedet effektivt som følge af visse økonomiske, sociale, miljømæssige 
og geomorfologiske forhold i det pågældende territorium, tildeles i henhold til principperne i 
EU's lovgivning uanset de metoder, som fremgår af punkt 2 i samme bestemmelse.
Som andrageren anfører, gælder denne bestemmelse i den italienske retsorden tildelingen af 
lokale offentlige tjenester som fastlagt af kontraktmyndighederne på baggrund af afvigelsen 
fra intern opgaveløsning ("in-house providing").

Som andrageren anfører på side 5 i sin skrivelse, anvendes intern opgaveløsning mere 
restriktivt i punkt 3 i artikel 23 a i lov nr. 133/2008.

Ifølge principperne om intern opgaveløsning udelukkes anvendelsen af EU's regler om 
offentlige indkøb, hvis den kontrol, den offentlige myndighed fører med den kontraherende 
virksomhed, svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene, og hvis 
virksomheden samtidig udfører hovedparten af sin virksomhed sammen med den myndighed, 
den ejes af (se bl.a. Domstolens dom i sag C-458/03 Parking Brixen, præmis 62).

Det fremgår ikke klart, hvordan punkt 3 i den nævnte artikel 23 a kan anses for at være i strid 
med EU's lovgivning om offentlige indkøb, fordi, som det fastslås af Domstolen i retspraksis, 
den interne opgaveløsning udgør en undtagelse fra hovedreglerne i EU's lovgivning, og at de 
to ovennævnte betingelser derfor skal fortolkes indskrænkende (se dommen i sag Stadt Halle 
and RPL Lochau, præmis 46, og Parking Brixen, som er nævnt ovenfor, præmis 63).

Andrageren anfører endvidere på side 6 i sin skrivelse, at det i de relevante bestemmelser ikke 
fastlægges, hvilken type procedurer der skal følges for at tildele forvaltningen af offentlige 
tjenesteydelseskoncessioner.

Det fremgår ikke klart, hvordan denne bestemmelse kan anses for ikke at være i 
overensstemmelse med EU's lovgivning. Som Domstolen påpegede i sin retspraksis: "en 
offentlig myndighed kan opfylde de opgaver, som påhviler den med hensyn til 
imødekommelse af almenhedens behov, gennem anvendelse af sine egne administrative, 
tekniske eller andre ressourcer, uden at være forpligtet til at gøre brug af eksterne organer, 
som ikke hører til dens tjenestegrene" (dom i sag C-324/07 Coditel, præmis 48 og den deri 
citerede retspraksis).

I lyset af ovenstående er bestemmelserne i artikel 23 a i lov nr. 133/2008 ikke i strid med EU's 
lovgivning om offentlige indkøb."


