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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 179/2006 af Giuseppe De Simone, italiensk statsborger, for 
"Comitato Mosaico", og 13 medunderskrivere, om en påstået overtrædelse af 
fællesskabsretten vedrørende offentlige udbudsprocedurer i 
affaldshåndteringssektoren

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer aktieselskabet "Belice Ambiente S.p.A" i provinsen Trapani, og sætter 
spørgsmålstegn ved økonomien, effektiviteten og hensigtsmæssigheden, hvad angår 
selskabets integrerede affaldshåndtering og henviser i denne forbindelse til den nationale og 
regionale lovgivning, der finder anvendelse på denne offentlige tjenesteydelse. Andrageren 
gør navnlig indvendinger mod selskabets urimelige takster (tre gange højere end normalt), 
dets ledelsesmetoder og dets politik om at tildele opgaver internt i stedet for at afholde 
udbudsprocedurer. Selv om dette er i overensstemmelse med fællesskabsretten (Teckal-
dommen i sag C-107/98 osv.), fastholder han, at de offentlige aktører, dvs. de kommunale 
myndigheder, ikke har fået de kontrolbeføjelser, der er fastsat i henhold hertil, og at 
bestyrelsen og administrationen handler uden at tage hensyn til disse. Som følge deraf har de 
hverken kendskab til omkostningerne ved de tjenester, der ydes inden for deres egen 
kommune, eller til indtægterne fra den miljøafgift, der betales for affaldsindsamlingen. Den 
grundlæggende betingelse for intern tildeling af kontrakter, hvilket er tilladt under særlige 
omstændigheder i henhold til Fællesskabets direktiver vedrørende offentlige 
udbudsprocedurer, er derfor ikke overholdt. Han bemærker endvidere, at virksomheden, som 
reelt er en monopolvirksomhed, ud over at opkræve urimelige takster, ikke administreres på 
tilstrækkelig gennemsigtig og rationel vis, hvad angår differentierede takster og anvendelse af 
f.eks. "forureneren betaler"-princippet. Han anmoder derfor EU om straks at træffe 
foranstaltninger i sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. juli 2006). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2006.

"I. Andragendet - sammendrag

Andrageren klager over den måde, hvorpå et italiensk aktieselskab, "Belice Ambiente S.p.A.", 
varetager affaldshåndteringen i de territoriale enheder i provinsen Trapani på Sicilien, 
herunder kommunerne Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, 
Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa og Vita.

I henhold til de oplysninger, som er tilgængelige for Kommissionen, godkendte de 
kommuner, der hører under de territoriale enheder i provinsen Trapani, ved en afgørelse fra 
deres respektive kommunalråd Belice Ambientes udkast til vedtægter og tildelte 
virksomheden alle de affaldshåndteringsopgaver, der tidligere blev udført af de kommunale 
myndigheder. Endvidere blev Belice Ambiente oprettet som selskab for notar den 22. 
december 2002. Aktiekapitalen er udelukkende ejet af de pågældende kommuner og af 
provinsen Trapani.
Som det fremgår af en afgørelse fra mødet den 31. marts 2004 mellem aktionærerne i Belice 
Ambiente, har de pågældende kommuner i denne sag valgt at yde de relevante tjenester internt 
i stedet for at afholde udbudsprocedurer. Andrageren påstår, at den direkte tildeling af 
affaldshåndteringsopgaver til Belice Ambiente er i modstrid med fællesskabsretten om 
offentlige indkøb i henhold til EF-Domstolens retspraksis.

Andrageren sendte en klage til Kommissionen i januar 2006, og den blev registreret af 
Kommissionens generalsekretariat som sag nr. 2006/4420.

II. Kommissionens bemærkninger til de af andrageren fremførte argumenter

Tildelingen af affaldshåndteringsopgaver til Belice Ambiente kan anses for både en offentlig 
tjenesteydelsesaftale eller en koncessionskontrakt om tjenesteydelser i medfør af 
fællesskabsretten.

I Rådets direktiv 92/50/EØF1 af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler defineres offentlige tjenesteydelsesaftaler som 
"gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt mellem en tjenesteyder og en ordregivende 
myndighed" (Artikel 1, litra a). Offentlige tjenesteydelsesaftaler, hvis genstand er de i direktiv 
92/50/EØF bilag I A opførte tjenesteydelser, såsom kloakering og affaldsbortskaffelse, og 
hvis værdi overstiger de i artikel 7 i ovennævnte direktiv fastsatte grænser, skal indgås i 
overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit III til VI.

Selv om koncessionskontrakter om tjenesteydelser ikke er underlagt bestemmelserne i 
direktiverne om offentlige indkøb, som fællesskabsretten ser ud på nuværende tidspunkt, har 
Kommissionen i sin fortolkningsmeddelelse om koncessioner i EU-lovgivningen2, gjort det 

                                               
1 EFT L 209 af 24.7.1992.
2 EFT C 121 af 29.4.2000.
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klart, at tildelingen heraf dog skal overholde de grundlæggende regler i EF-traktaten generelt, 
princippet om ikke-forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, og navnlig princippet om 
pligten til gennemsigtighed, således at der af hensyn til potentielle tilbudsgivere sikres en 
tilstrækkelig grad af offentliggørelse til at gøre det muligt at åbne markedet for tjenesteydelser 
for konkurrence.

Uanset om den pågældende tildeling retligt set defineres som en offentlig tjenesteydelsesaftale 
eller en koncession, fremgår det af ovennævnte meddelelse, at EU-lovgivningen om offentlige 
tjenesteydelser og koncessioner kræver, at offentlige myndigheder, der indgår offentlig 
tjenesteydelsesaftaler eller koncessionskontrakter med en person, der retligt set er adskilt fra 
disse, overholder visse forpligtelser, hvad angår offentliggørelse og udbudsprocedurer.

Som Domstolen gentagne gange har understreget, kan denne regel kun fraviges, hvis den 
offentlige myndighed, der er ordregivende myndighed, både underkaster den pågældende 
særskilte enhed en kontrol, der svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene, 
og den pågældende enhed udfører hovedparten af sin virksomhed sammen med den eller de 
lokale myndigheder, den ejes af, eller de offentlige myndigheder (den såkaldte "in house"-
undtagelse)1. Eftersom det udgør en fravigelse af de generelle bestemmelser i 
fællesskabsretten, skal de to ovenstående betingelser fortolkes strengt og bevisbyrden for 
eksistensen af særlige omstændigheder, der begrunder fravigelsen af disse bestemmelser, 
påhviler den person, der som ønsker at påberåbe sig disse omstændigheder2.

I nærværende sag fremgår det af de af andrageren fremlagte oplysninger, at den kontrol, den 
ordregivende myndighed har over Belice Ambiente, tilsyneladende ikke ”svarer” til den 
kontrol, som den underkaster sine egne tjenestegrene, eftersom de kontrolbeføjelser, som de 
pågældende kommuner udøver i deres egenskab af aktionærer i Belice Ambiente, ikke ville 
gøre det muligt for dem på afgørende vis at påvirke både de strategiske mål og de vigtige 
beslutninger, som den omtalte virksomhed har truffet, herunder beslutningerne vedrørende 
ledelsen og finansieringen af de relevante affaldshåndteringsopgaver.

III. Konklusion

I betragtning af de af andrageren fremlagte oplysninger, kan den direkte tildeling af 
affaldshåndteringsopgaver til Belice Ambiente uden at garantere et minimum af 
gennemsigtighed, der gør det muligt for eventuelle interesserede at tilkendegive deres 
interesse i en sådan tildeling, udgøre en overtrædelse af EU-lovgivning om offentlige 
kontrakter og koncessioner.

Kommissionen er i gang med at undersøge sagen yderligere for at kunne fastslå, om 
nærværende sag reelt udgør en overtrædelse af fællesskabsretten, der berettiger, at der 
indledes en overtrædelsesprocedure mod Italien i henhold til artikel 226 i EF-traktaten. 
Andrageren vil blive holdt behørigt underrettet om udviklingen i sagen"

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. juni 2007.

                                               
1 Se dommene af 18.11.1999, i sag C-107/98, "Teckal Srl", punkt 50, af 11.01.2005, i sag C-26/03, “Stadt 

Halle”, punkt 49, og af 13.10.2005, i sag C-458/03, “Parking Brixen”, punkt 62).
2 Se dom af 13.10.2005, i sag C-458/03, "Parking Brixen", punkt 63, 
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"I. Udviklingen vedrørende andragendet

Efter at have behandlet klagen besluttede Kommissionen på møde nr. 1761 den 12. oktober 
2006 at fremsende en åbningsskrivelse, og der blev dermed indledt en overtrædelsesprocedure 
mod Italien i overensstemmelse med artikel 226 i EF-traktaten. I denne åbningsskrivelse 
argumenterede Kommissionen for, at Rådets direktiv 92/50/EØF om samordning af 
fremgangsmåden ved indgåelse af offentlige tjenesteydelseaftaler og EF-traktatens artikel 43 
og 49 var blevet overtrådt i den specifikke sag, og opfordrede den italienske regering til at 
indgive sine bemærkninger samt alle relevante oplysninger og al relevant dokumentation 
vedrørende tildelingen af den pågældende tjeneste.

De italienske myndigheder svarede på åbningsskrivelsen med en meddelelse, der blev 
fremsendt til Kommissionens tjenestegrene i januar 2007. Kommissionens tjenestegrene er i 
øjeblikket ved at undersøge de oplysninger og de omfattende dokumenter, der blev fremlagt i 
denne forbindelse."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Ifølge de oplysninger, som Kommissionen har fået forelagt, godkendte de kommuner, der 
hører under de territoriale enheder i provinsen Trapani, ved en afgørelse fra deres respektive 
kommunalråd Belice Ambientes udkast til vedtægter og tildelte virksomheden alle de 
affaldshåndteringsopgaver, der tidligere blev udført af de kommunale myndigheder.
Endvidere blev Belice Ambiente oprettet som selskab for notar den 22. december 2002, og 
aktiekapitalen var udelukkende ejet af de pågældende kommuner og af provinsen Trapani.

Som det fremgår af en afgørelse fra mødet den 31. marts 2004 mellem aktionærerne i Belice 
Ambiente, havde de pågældende kommuner valgt at yde de relevante tjenester gennem Belice 
Ambiente i stedet for at afholde udbudsprocedurer. Andrageren påstod, at den direkte tildeling 
af affaldshåndteringsopgaver til Belice Ambiente var i modstrid med fællesskabsretten om 
offentlige indkøb i henhold til EF-Domstolens retspraksis.

Andrageren sendte også en klage til Kommissionen i januar 2006, og den blev registreret af 
Kommissionens generalsekretariat som sag nr. 2006/4420 i henhold til EF-traktatens artikel 
226.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen indledte behandlingen af den registrerede klage i overensstemmelse med den 
sædvanlige overtrædelsesprocedure. En åbningsskrivelse blev fremsendt til de italienske 
myndigheder i oktober 2006, hvori der blev sat spørgsmålstegn ved, om den direkte tildeling 
af affaldshåndteringsopgaver til Belice Ambiente udgjorde en overtrædelse af Rådets på det 
tidspunkt gældende direktiv 92/50/EØF og EF-traktatens artikel 43 og 49.

De italienske myndigheder svarede på åbningsskrivelsen i december 2006 og afholdt et møde 
med Kommissionens tjenestegrene i april 2007 for at drøfte sagen. Efter dette møde fik 
Kommissionens tjenestegrene senere samme måned yderligere forelagt supplerende 
oplysninger og relevant dokumentation.
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De italienske myndigheder redegjorde for de særlige forhold ved affaldsindsamlings- og 
håndteringsopgaverne på Sicilien som følge af ministerpræsidentens erklæring om 
undtagelsestilstand med hensyn til affaldsindsamling i maj 1999 og udnævnelsen af en 
delegeret repræsentant for håndteringen af situationen.   De foranstaltninger, som de regionale 
myndigheder på Sicilien vedtog for at håndtere krisen, omfattede i praksis oprettelsen af 27 
territoriale enheder og krævede, at alle kommuner i hver af disse enheder skulle etablere en 
intern virksomhed ("società d'ambito") og tildele dem de respektive kompetencer vedrørende 
den integrerede affaldshåndtering.

I overensstemmelse med ovennævnte vedtagelse uddelegerede de kommuner, der hører under 
de territoriale enheder i provinsen Trapani, deres respektive kompetencer til det nyligt stiftede 
società d'ambito Belice Ambiente. Denne virksomhed besluttede derefter, på baggrund af en 
afgørelse truffet af aktionærerne den 31. marts 2004 at yde de pågældende tjenester internt 
uden en procedure for indgåelse af offentlige kontrakter.

Konklusioner

I betragtning af ovenstående kan forvaltningen af et internt affaldshåndteringsforløb af de 
territoriale enheder i provinsen Trapani ikke betragtes som en offentlig tjenesteydelsesaftale 
eller en koncessionskontrakt om tjenesteydelser i medfør af fællesskabsretten, men som en 
intern overførsel af kompetencer inden for samme administration. Derfor finder 
fællesskabsretten på offentlige indkøb og koncessioner ikke anvendelse, og undtagelsen med 
intern transaktion, som EF-Domstolen har fastslået i mange sager (Teckal, C-107/98, Parking 
Brixen, C-458/03), vil heller ikke være relevant for denne sag.

I lyset af ovenstående og efter at have underrettet klageren/andrageren om sine argumenter og 
opfordret denne til inden for fire uger at fremlægge yderligere beviser for at tilbagevise 
Kommissionens konklusioner, besluttede Kommissionen at afslutte sagen på sit 1794. møde 
den 27. juni 2007.

På grundlag af andragendet, der ikke indeholder nogen nye oplysninger, kan Kommissionen 
ikke påvise nogen overtrædelse af loven om offentlige indkøb."
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