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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1375/2009 którą złożyła Veronica Dini (Włochy) w imieniu 
burmistrza Sondrio, w sprawie włoskiego ustawodawstwa dotyczącego 
zintegrowanego gospodarowania wodą

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję przekonuje, że włoskie ustawodawstwo dotyczące zintegrowanego 
gospodarowania wodą jest niezgodne z przepisami europejskimi, podając jako przykład 
sytuację w Sondrio. Dlatego składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego
o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie podziału zadań przy realizacji zintegrowanej 
polityki w zakresie gospodarowania wodą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składająca petycję zwraca się ze skargą w związku ze spójnością art. 23 lit. a) ustawy 
nr 133/2008 z unijnym prawem zamówień publicznych, który to artykuł określa ogólne 
przepisy dotyczące udzielania zamówień na lokalne usługi publiczne świadczone w interesie 
gospodarczym. Składająca petycję przekazała jednakową dokumentację Komisji, która 
została otrzymana w dniu 6 listopada 2009 r. i w której zwróciła się do Komisji z zapytaniem 
o możliwość wszczęcia postępowania przeciwko Włochom w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z naruszeniem unijnego prawa 
zamówień publicznych. W dniu 21 grudnia 2009 r. Komisja skierowała w odpowiedzi pismo 
do składającej petycję, w którym potwierdziła, że nie stwierdzono naruszenia unijnego prawa 
zamówień publicznych.
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Jako przykład stosowania powyższego ustawodawstwa składająca petycję podaje powierzenie 
przez gminę Sondrio świadczenia tego rodzaju usług publicznych w odniesieniu do usługi 
zintegrowanego gospodarowania wodą.

Jeśli chodzi o treść przepisu, o którym mowa, zgodnie z pkt 2 art. 23 lit. a) ustawy 
nr 133/2008, powierzanie świadczenia lokalnych usług publicznych co do zasady odbywa się 
z korzyścią dla przedsiębiorstw lub spółek działających w dowolnej formie i wybieranych 
w drodze przetargów publicznych, z właściwym uwzględnieniem zasad zawartych w traktacie 
WE oraz ogólnych zasad związanych z zamówieniami publicznymi, jak i, w szczególności, 
zasad należytego zarządzania, skuteczności, bezstronności, przejrzystości, stosownego 
ogłoszenia, niedyskryminacji, równego traktowania, wzajemnego uznawania 
i proporcjonalności.

Natomiast zgodnie z pkt 3 powyższego przepisu w sytuacjach, które uniemożliwiają 
skuteczne skorzystanie z oferty rynkowej ze względu na gospodarcze, społeczne, 
środowiskowe bądź geomorfologiczne warunki danego obszaru, powierzenie świadczenia
usług może odbyć się zgodnie z zasadami prawa UE na zasadzie odstępstwa od warunków 
określonych w pkt 2 przedmiotowego artykułu.
Jak wskazuje składająca petycję, we włoskim systemie prawnym przepis ten ma zastosowanie 
w przypadku powierzania świadczenia lokalnych usług publicznych, co do których instytucje 
zamawiające podjęły decyzję na podstawie odstępstwa związanego z wewnętrznym
świadczeniem usług („in-house providing”). 

Jak wskazuje składająca petycję na str. 5 swego pisma, pkt 3 art. 23 lit. a) ustawy nr 133/2008 
czyni korzystanie z wewnętrznego świadczenia usług znacznie bardziej restrykcyjnym.

Zgodnie z zasadami odnoszącymi się do wewnętrznego świadczenia usług stosowanie 
unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych jest wykluczone, w przypadku gdy 
zarówno kontrola sprawowana nad koncesjonariuszem przez jednostkę udzielającą koncesji 
jest analogiczna do tej, jaką sprawuje ona nad własnymi służbami, jak i podmiot ten 
wykonuje większą część swej działalności wspólnie z organem władzy, w którego dyspozycji 
pozostaje (zob. ex multis wyrok Trybunału w sprawie C-458/03 Parking Brixen pkt 62).

Nie jest jasne, dlaczego pkt 3 wspomnianego art. 23 lit. a) miałby zostać uznany za sprzeczny 
z unijnym prawem zamówień publicznych, ponieważ, jak ustanowił ETS w swym 
orzecznictwie, oba wyżej wymienione warunki podlegają wykładni zawężającej (zob. wyroki 
w sprawie C-26/03 Stadt Halle i RPL Lochau pkt 46 oraz w cytowanej powyżej sprawie 
Parking Brixen, pkt 63).

Ponadto składająca petycję na str. 6 swego pisma stwierdza, że przepis, o którym mowa, nie 
ustanawia rodzajów procedur, zgodnie z którymi należy postępować w celu powierzenia 
zarządzania koncesjami na usługi publiczne.

Nie jest jasne, dlaczego przepis ten miałby zostać uznany za niezgodny z prawem UE.
W istocie, jak zauważa Trybunał w swym orzecznictwie, „władza publiczna ma możność 
wypełniania ciążących na niej w interesie publicznym zadań własnymi środkami 
o charakterze administracyjnym, technicznym lub innym, bez potrzeby zwracania się do 
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jednostek zewnętrznych nienależących do jej służb” (wyrok w sprawie C-324/07 Coditel
pkt 48 i przywoływane w niej orzecznictwo).

W świetle powyższego przepisy art. 23 lit. a) ustawy nr 133/2008 nie są sprzeczne z unijnym 
prawem zamówień publicznych.


