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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1375/2009 ingediend door Veronica Dini (Italiaanse nationaliteit), 
namens de burgemeester van de gemeente Sondrio, over de Italiaanse regelgeving 
betreffende geïntegreerd waterbeheer

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is van opvatting dat de Italiaanse regelgeving met betrekking tot geïntegreerd 
waterbeheer niet in overeenstemming is met de toepasselijke Europese regelgeving. Zij geeft 
als voorbeeld de situatie in de gemeente Sondrio en verzoekt het Europees Parlement de 
kwestie van de taakverdeling bij de uitvoering van het geïntegreerd waterbeheer te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indienster beklaagt zich over de overeenstemming met het aanbestedingsrecht van de EU van 
artikel 23 bis van wet 133/2008, die enkele algemene bepalingen bevat inzake de gunning van 
plaatselijke openbare diensten met een economisch belang. In een identiek dossier dat zij 
heeft voorgelegd aan de Commissie en dat was ontvangen op 6 november 2009, had zij de 
Commissie gevraagd of het mogelijk was tegen Italië een niet-nakomingsprocedure in te 
leiden vanwege inbreuk op het aanbestedingsrecht van de EU. De Commissie had indienster 
op 21 december 2009 geantwoord met een brief, waarin zij bevestigde dat geen inbreuk op het 
aanbestedingsrecht van de EU was gevonden.

Als voorbeeld van de uitvoering van deze regelgeving, wijst indienster op de gunning van 
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dergelijke openbare diensten door de gemeente Sondrio met betrekking tot geïntegreerd 
waterbeheer.

Wat betreft de inhoud van de ter sprake gebrachte bepaling wordt volgens punt 2 van artikel 
23 bis van wet 133/2008 de gunning van plaatselijke openbare diensten in de regel uitgevoerd 
ten gunste van ondernemingen of bedrijven die in willekeurige vorm zijn gevestigd en die zijn 
geselecteerd door openbare aanbestedingen, met inachtneming van de beginselen van het EG-
Verdrag en van de algemene beginselen met betrekking tot openbare contracten en, met name, 
van de beginselen van gezond beheer, doeltreffendheid, onpartijdigheid, transparantie, 
voldoende openbaarheid, non-discriminatie, gelijkheid van behandeling, wederzijdse 
erkenning, proportionaliteit.

Daarentegen kan volgens punt 3 van deze bepaling in situaties waarin niet efficiënt kan 
worden teruggevallen op de markt wegens bepaalde economische, sociale, milieugerelateerde 
en geomorfologische omstandigheden van het gebied in kwestie, de gunning van de diensten 
worden uitgevoerd overeenkomstig de beginselen van het EU-recht in afwijking van de in 
punt 2 van dezelfde bepaling vastgelegde voorwaarden.
Zoals indienster aangeeft is deze bepaling in de Italiaanse rechtsorde van toepassing op de 
gunning van plaatselijke openbare diensten waarover door de aanbestedende dienst wordt 
beslist op basis van de afwijking van "in-house providing".

Zoals indienster zegt op bladzijde 5 van haar brief maakt punt 3 van artikel 23 bis van wet 
133/2008 de toevlucht tot "in-house providing" veel beperkter.

Volgens de beginselen inzake "in-house providing" is de toepassing van de EU-regels inzake 
openbare aanbesteding uitgesloten als de concessieverlenende overheidsinstantie op de 
concessiehouder toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten en deze concessiehouder 
bovendien het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van de instantie die 
hem beheerst (cf. ex multis arrest van het Hof in zaak C-458/03 Parking Brixen, punt 62).

Het is onduidelijk hoe punt 3 van genoemd artikel 23 als strijdig met het aanbestedingsrecht 
van de EU kan worden beschouwd, omdat, zoals door het HvJ in zijn jurisprudentie is 
vastgesteld, aangezien het "in house providing"-regime een afwijking van de algemene regels 
van de EU-wetgeving vertegenwoordigt, de hoger genoemde twee voorwaarden strikt moeten 
worden geïnterpreteerd (cf. arresten in zaak C-26/03 Stadt Halle en RPL Lochau, punt 46, en 
Parking Brixen, hoger geciteerd, punt 63).

Voorts vermeldt indienster op bladzijde 6 van haar brief dat de bepaling in kwestie niet de 
typen procedures vastlegt die bij het gunnen van het beheer van concessies van openbare 
diensten moeten worden gevolgd.

Het is onduidelijk hoe deze bepaling als niet in overeenstemming met EU-wetgeving kan 
worden beschouwd. Zoals het Hof immers in zijn jurisprudentie aangaf: "een 
overheidsinstantie heeft immers de mogelijkheid haar taken van algemeen belang te vervullen 
met haar eigen administratieve, technische en andere middelen, zonder dat zij een beroep 
hoeft te doen op externe lichamen die niet tot haar diensten behoren" (arrest in zaak C-324/07 
Coditel punt 48 en de jurisprudentie waarnaar daarin wordt verwezen).
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Gezien het bovenstaande zijn de bepalingen van artikel 23 bis van wet 133/2008 niet in strijd 
met het aanbestedingsrecht van de EU.


