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Θέμα: Αναφορά 1375/2009, της Veronica Dini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
δημάρχου του Sondrio, σχετικά με την ιταλική νομοθεσία περί 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η ιταλική νομοθεσία περί ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
υδάτων δεν συνάδει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αναφέροντας ως παράδειγμα την 
κατάσταση στο Sondrio. Ζητεί, ως εκ τούτου, τη διεξαγωγή έρευνας από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τη κατανομή των αρμοδιοτήτων όσον αφορά την εφαρμογή της 
πολιτικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται σχετικά με τη συνέπεια προς την κοινοτική νομοθεσία περί της 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων του άρθρου 23α του νόμου 133/2008, ο οποίος περιέχει 
ορισμένες γενικές διατάξεις σχετικά με την ανάθεση τοπικών δημόσιων υπηρεσιών 
οικονομικού ενδιαφέροντος. Η αναφέρουσα υπέβαλε τον ίδιο φάκελο στην Επιτροπή, ο 
οποίος ελήφθη στις 6 Νοεμβρίου 2009, όπου ρωτούσε την Επιτροπή αν ήταν δυνατό να 
κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας 
περί της σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή απάντησε στην αναφέρουσα στις 21 
Δεκεμβρίου 2009 μέσω επιστολής, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είχε εντοπιστεί παραβίαση του 
κοινοτικού δικαίου περί της σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
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Ως παράδειγμα εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, η αναφέρουσα παραπέμπει στην 
ανάθεση δημόσιων υπηρεσιών αυτού του είδους από την κοινότητα του Sondrio αναφορικά 
με την υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων.

Σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω διάταξης, σύμφωνα με το σημείο 2 του άρθρου 23α 
του νόμου 133/2008, η ανάθεση τοπικών δημόσιων υπηρεσιών διεξάγεται κατά γενικό 
κανόνα υπέρ επιχειρήσεων ή εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες επιλέγονται μέσω 
δημόσιων διαγωνισμών, επιδεικνύοντας τον δέοντα σεβασμό προς τις αρχές της Συνθήκης 
ΕΚ και τις γενικές αρχές που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις και, συγκεκριμένα, τις αρχές 
της χρηστής διαχείρισης, της αποτελεσματικότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της 
επαρκούς δημοσιότητας, της μη διάκρισης, της ίσης μεταχείρισης, της αμοιβαίας 
αναγνώρισης και της αναλογικότητας.

Αντιθέτως, σύμφωνα με το σημείο 3 της συγκεκριμένης διάταξης, σε καταστάσεις που δεν 
επιτρέπουν την αποτελεσματική προσφυγή στην αγορά, λόγω οικονομικών, κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και γεωμορφολογικών συνθηκών της εν λόγω επικράτειας, η ανάθεση των 
υπηρεσιών μπορεί να διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας κατά 
παρέκκλιση των διαδικασιών που ορίζονται στο σημείο 2 της ίδιας διάταξης.
Όπως επισημαίνει η αναφέρουσα, στην ιταλική έννομη τάξη, η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται 
σε περιπτώσεις ανάθεσης τοπικών δημόσιων υπηρεσιών που αποφασίζονται από τις 
αναθέτουσες αρχές βάσει της παρέκκλισης που αφορά την «εσωτερική παροχή υπηρεσιών» 
(in-house providing).

Όπως αναφέρει η αναφέρουσα στη σελίδα 5 της επιστολής της, το σημείο 3 του άρθρου 23α 
του νόμου 133/2008 καθιστά την προσφυγή στην «εσωτερική παροχή υπηρεσιών» πολύ πιο 
περιοριστική.

Σύμφωνα με τις αρχές που αφορούν την «εσωτερική παροχή υπηρεσιών», η εφαρμογή των 
κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων αποκλείεται αν η 
παραχωρούσα δημόσια αρχή ασκεί επί του αναδόχου έλεγχο ανάλογο προς εκείνον που ασκεί 
επί των δικών της υπηρεσιών και αν, συγχρόνως, ο ανάδοχος πραγματοποιεί το κύριο μέρος 
της δραστηριότητάς του με την αρχή ή τις αρχές που τον ελέγχουν (βλ., ex multis απόφαση 
του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-458/03 Parking Brixen, σκέψη 62).

Δεν είναι σαφές πώς το σημείο 3 του άρθρου 23α του εν λόγω νόμου μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο περί της σύναψης δημόσιων συμβάσεων, καθώς, όπως ορίζει 
το ΔΕΚ στη νομολογία του, αφού το σύστημα «εσωτερικής παροχής υπηρεσιών» εκφράζει 
παρέκκλιση από τους γενικούς κανόνες του κοινοτικού δικαίου, οι δύο όροι που αναφέρονται 
παραπάνω πρέπει να ερμηνευτούν αυστηρά (βλ. αποφάσεις στην υπόθεση C-26/03 Stadt 
Halle και RPL Lochau, σκέψη 46, και Parking Brixen, αναφέρθηκε παραπάνω, σκέψη 63).

Επιπλέον, η αναφέρουσα δηλώνει στη σελίδα 6 της επιστολής της ότι η εν λόγω διάταξη δεν 
ορίζει τα είδη των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να ανατεθεί η 
διαχείριση των παραχωρήσεων δημόσιας υπηρεσίας.

Δεν είναι σαφές πώς αυτή η διάταξη μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο. 
Πράγματι, όπως επισήμανε το Δικαστήριο στη νομολογία του, «μια δημόσια αρχή έχει τη 
δυνατότητα να εκπληρώνει τα καθήκοντα δημοσίου συμφέροντος τα οποία υπέχει με τα δικά 



CM\810987EL.doc 3/3 PE440.079

EL

της διοικητικά, τεχνικά και λοιπά μέσα, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να απευθύνεται σε 
εξωτερικούς οργανισμούς που δεν ανήκουν στις υπηρεσίες της» (απόφαση στην υπόθεση C-
324/07 Coditel, σκέψη 48, και νομολογία που αναφέρεται σ’ αυτήν).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 23α του νόμου 133/2008 δεν 
αντιβαίνουν στην κοινοτική νομοθεσία περί της σύναψης δημόσιων συμβάσεων.


