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Tárgy: Petition 1375/2009 by Veronica Dini (Italian), on behalf of the mayor of 
Sondrio, on Italian integrated water management legislation

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az integrált vízgazdálkodásra vonatkozó olasz 
jogszabályok nincsenek összhangban a hatályos európai szabályozással. Példaként Sondrio 
települését említi, és arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg az integrált 
vízgazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos feladatmegosztást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a gazdasági érdekű helyi közbeszerzések odaítélésére 
vonatkozó néhány általános rendelkezést tartalmazó 133/2008. sz. törvény 23a. cikke nem áll 
összhangban az EU közbeszerzési jogszabályaival. A petíció benyújtója ugyanezen 
beadványát a Bizottsághoz is továbbította, amely azt 2009. november 6-án kapta kézhez, és 
amelyben azt a kérdést intézi a Bizottsághoz, hogy van-e lehetőség jogsértési eljárás 
indítására Olaszországgal szemben az uniós közbeszerzési jogszabályok megsértésének okán. 
A Bizottság 2009. december 21-én levélben válaszolt, amelyben megerősítette, hogy nem 
állapították meg az uniós közbeszerzési jogszabályok megsértését.

A petíció benyújtója a szóban forgó jogszabály végrehajtásának példájaként említi Sondrio 
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önkormányzata részéről az integrált vízgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzések 
odaítélését.

Ami a szóban forgó rendelkezés tartalmát illeti, a 133/2008. sz. törvény 23a. cikkének 2. 
pontja szerint a helyi közbeszerzéseket általános szabályként bármilyen formában alapított, 
közbeszerzési pályázatok útján kiválasztott vállalkozás vagy cég részére ítélik oda, az EK-
Szerződésben foglalt elvek és a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó általános alapelvek, 
valamint különösen a hatékony és eredményes gazdálkodás, hatékonyság, pártatlanság, 
átláthatóság, megfelelő nyilvánosság, megkülönböztetésmentesség, egyenlő bánásmód, 
kölcsönös elismerés és arányosság elvének megfelelő figyelembevételével.

Ugyanakkor az említett rendelkezés 3. pontja szerint olyan helyzetekben, amikor a szóban 
forgó terület bizonyos gazdasági, társadalmi, környezeti és geomorfológiai körülményei miatt 
nincs lehetőség a piacra való orientálódásra, a szolgáltatások odaítélése az uniós jog elvei 
szerint történhet, eltérve az ugyanazon rendelkezés 2. pontjában meghatározott módozatoktól.
Amint arra a petíció benyújtója rámutat, az olasz jogrendben ez a rendelkezés a helyi 
közbeszerzések odaítélésére vonatkozik, amelyről az ajánlatkérő hatóságok az „in-house” 
szolgáltatás kivétele alapján határoztak.

Amint a petíció benyújtója levele 5. oldalán kifejti, a 133/2008. sz. törvény 23a. cikke 3. 
pontja az „in-house” szolgáltatás igénybe vételét sokkal jobban korlátozza.

Az „in-house” szolgáltatásra vonatkozó elvek alapján kizárt az uniós szabályok alkalmazása a 
közbeszerzésekre, ha a koncesszió jogosultja felett a koncesszióba adó hatóság olyan 
ellenőrzést gyakorol, mint amilyet a saját szervei felett, és ha az említett jogosult 
tevékenységének lényeges részét az őt fenntartó hatósággal együtt végzi (lásd ex multis, a 
Bíróság C-458/03. sz. Parking Brixen ügyben hozott ítéletének 62. pontját).

Nem világos, hogy az említett 23a. cikk 3. pontja miként tekinthető az európai uniós 
közbeszerzési jogszabályokkal ellentétesnek, ugyanis – amint az azt Európai Bíróság 
ítélkezési gyakorlatában meghatározta – mivel az „in-house” szolgáltatási rendszer az uniós 
jog általános szabályai alóli kivételt jelent, a fent említett két feltétel szigorúan értelmezendő 
(lásd a C-26/03. sz. Stadt Halle and RPL Lochau ügyben hozott ítélet 46. pontját, valamint a 
fent idézett Parking Brixen ügyben hozott ítélet 63. pontját).

Továbbá a petíció benyújtója levelének 6. oldalán kifejti, hogy a szóban forgó rendelkezés 
nem határozza meg a követendő eljárások típusait a közbeszerzési koncessziók kezelésének 
odaítélésére.

Nem világos, hogy miként tekinthető ez a rendelkezés összeegyeztethetetlennek az uniós 
joggal. Valójában, amint arra a Bíróság ítélkezési gyakorlatában is rámutatott: „a közjogi 
hatóság közfeladatait saját közigazgatási, műszaki és egyéb eszközeivel is végrehajthatja, 
anélkül hogy köteles lenne igénybe venni a szolgálataihoz nem tartozó, külső jogalanyokat” (a 
C-324/07. sz. Coditel ügyben hozott ítélet 48. pontja és az abban idézett ítélkezési gyakorlat).

A fentieket figyelembe véve a 133/2008. sz. törvény 23a. cikkének rendelkezései nem 
ellentétesek az uniós közbeszerzési jogszabályokkal.
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4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtója a 133/2008. sz. törvénnyel kapcsolatos további információkat tartalmazó 
újságcikkeket is küldött, de nem fejtette ki a petícióban szereplő korábbi észrevételeit, 
miszerint a gazdasági érdekű helyi közbeszerzések odaítélésére vonatkozó 133/2008. sz. 
törvény 23a. cikke nem áll összhangban az EU közbeszerzési jogszabályaival.

A Bizottság megjegyzi, hogy a tagállamok szabadon megválaszthatják a köz- vagy 
magánszolgáltatást nyújtók jogi státuszát. Az EUMSz. 345. cikke értelmében az uniós 
jogszabályok nem sértik a tagállamok tulajdonjogi rendszerére vonatkozó szabályokat. 

Azonban az EU közbeszerzési jogszabályaival összhangban az ilyen szolgáltatókat vagy 
közbeszerzési szerződés vagy koncesszió végrehajtásával kell megbízni.

Miután a szolgáltatókat az EU közbeszerzési jogszabályainak megfelelően fogják 
kiválasztani, amelyeket láthatóan a 133/2008 sz. törvény sem von kétségbe, a petíció 
benyújtója által küldött újabb információk nyomán nem vetődnek fel újabb kérdések.

Az uniós jogszabályok nem korlátozzák a tagállamokat annak megválasztásában, hogy a 
vízgazdálkodási szolgáltatásokat állami vagy magánszolgáltatóval végeztetik-e el, feltéve 
hogy ezeket a szolgáltatókat az uniós közbeszerzési jogszabályok tiszteletben tartása mellett 
választották ki.


