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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 179/2006, του Giuseppe De Simone, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής Mosaico, η οποία συνοδεύεται από 13 υπογραφές, σχετικά με υποτιθέμενη 
παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τις διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών 
στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διατυπώνει αρκετές επικρίσεις κατά της κρατικής ανώνυμης εταιρείας «Belice 
ambiente S.p.A.» στην επαρχία του Trapani, αμφισβητώντας την οικονομία, την 
αποδοτικότητα και τη λογική των εργασιών της για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
αποβλήτων και παραπέμποντας, στο πλαίσιο αυτό, στην εθνική και περιφερειακή νομοθεσία 
που ισχύει για την παροχή της εν λόγω δημόσιας υπηρεσίας. Ειδικότερα, ο αναφέρων 
διαμαρτύρεται για τις υπερβολικές χρεώσεις που επιβάλλει η επιχείρηση (τριπλάσιες των 
κανονικών), για τις μεθόδους διαχείρισής της, καθώς και για την πολιτική της να αναθέτει 
εργασίες εσωτερικά αντί να προκηρύσσει δημόσιους διαγωνισμούς. Παρότι αυτό είναι 
συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο (απόφαση Teckal στην υπόθεση C-107/98, κ.λπ.), ο 
αναφέρων διατείνεται ότι δεν παρέχονται στους δημόσιους φορείς, τις δημοτικές αρχές, οι 
αποτελεσματικές εποπτικές εξουσίες που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία, και ότι το 
συμβούλιο και η διοικητική συνέλευση ενεργούν χωρίς να τις λαμβάνουν υπόψη, με 
αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται εντός των ίδιων των 
δήμων τους ή τα έσοδα που προκύπτουν από την καταβολή του περιβαλλοντικού φόρου για 
την αποκομιδή απορριμμάτων. Συνεπώς, ο θεμελιώδης όρος για την «εσωτερική» ανάθεση, η 
οποία επιτρέπεται υπό εξαιρετικές περιπτώσεις βάσει των κοινοτικών οδηγιών που διέπουν 
τις διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών, δεν πληρούται. Επισημαίνει ότι πέραν της επιβολής 
άδικων χρεώσεων, η εταιρεία, που αποτελεί στην ουσία κρατικό μονοπώλιο, δεν διοικείται με 
αρκετά διαφανή και ορθολογικό τρόπο όσον αφορά τις διαφοροποιημένες κλίμακες 
χρεώσεων και την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», για παράδειγμα. Για τον 
λόγο αυτόν, ζητεί την επείγουσα παρέμβαση της Ένωσης.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιουλίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006

I. Η αναφορά – Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων από την 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Belice Ambiente S.p.a» στην «Ambito Territoriale 
Ottimale» (ATO) TP 2, η οποία υπάγεται στην επικράτεια της επαρχίας Trapani στη Σικελία 
και περιλαμβάνει τους δήμους Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibelllina, Mazara del 
Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa και Vita.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οι δήμοι που ανήκουν 
στην ATO TP2 ενέκριναν κατόπιν διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχαν τα δημοτικά 
συμβούλιά τους το σχέδιο καταστατικού της Belice Ambiente και ανέθεσαν στην εν λόγω 
εταιρεία όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων που 
προηγουμένως εκτελούσαν οι δημοτικές αρχές. Επιπλέον, η Belice Ambiente ιδρύθηκε στις 
22 Δεκεμβρίου 2002 με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μέτοχοί της είναι αποκλειστικά οι 
σχετικοί δήμοι και η επαρχία Trapani.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από μια απόφαση της συνέλευσης των μετόχων της Belice 
Ambiente με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2004, οι ενδιαφερόμενοι δήμοι επέλεξαν στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η διαχείριση των συναφών υπηρεσιών να γίνεται εσωτερικά και όχι 
με ανάθεση μέσω δημόσιων διαγωνισμών. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η απευθείας ανάθεση 
υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων στην Belice Ambiente συνιστά παράβαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας για τις δημόσιες προμήθειες, βάσει της ερμηνείας που περιέχεται στη νομολογία 
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η καταγγελία που υπέβαλε ο αναφέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2006 
καταχωρήθηκε από τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως υπόθεση αριθ. 
2006/4420.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τους ισχυρισμούς του αναφέροντος

Η ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων στην Belice Ambiente θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί είτε ανάθεση σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας είτε παραχώρηση 
υπηρεσίας βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η οδηγία 92/50/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992, για τον συντονισμό των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών, ορίζει τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών ως «συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας συναπτόμενες εγγράφως μεταξύ ενός 
παρέχοντος υπηρεσίες και μιας αναθέτουσας αρχής» (άρθρο 1, σημείο α)). Οι δημόσιες 
συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 
IA της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, όπως οι υπηρεσίες αποχέτευσης και διάθεσης απορριμμάτων, και 
των οποίων η αξία υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στο άρθρο 7 της οδηγίας αυτής, 
πρέπει να ανατίθενται βάσει των διατάξεων των τίτλων III έως VI.

                                               
1 ΕΕ L 209 της 24.7.1992.
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Παρότι οι παραχωρήσεις υπηρεσίας σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις των οδηγιών για τις δημόσιες προμήθειες, η Επιτροπή έχει 
διευκρινίσει στην ερμηνευτική ανακοίνωσή της σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης στο 
κοινοτικό δίκαιο1, ότι η ανάθεσή τους πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεται με τους 
θεμελιώδεις κανόνες της Συνθήκης ΕΚ γενικά, και ιδίως με την αρχή της απαγόρευσης των 
διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, από την οποία προκύπτει μια υποχρέωση διαφάνειας που 
συνίσταται στη διασφάλιση προς όφελος κάθε πιθανού προσφέροντος, επαρκούς 
δημοσιότητας, ώστε η αγορά υπηρεσιών να ανοίξει στον ανταγωνισμό.

Ανεξάρτητα από τον νομικό χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης σύμβασης ως δημόσιας 
σύμβασης ή παραχώρησης, από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η κοινοτική νομοθεσία για 
τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις προβλέπει ότι κάθε δημόσια αρχή που αναθέτει 
συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας ή παραχωρεί υπηρεσίες σε πρόσωπο το οποίο νομικώς 
διακρίνεται από αυτή πρέπει να συμμορφώνεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις σχετικά με 
τη δημοσιότητα και τους δημόσιους διαγωνισμούς.

Όπως επανειλημμένως κατέστησε σαφές το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάτι 
διαφορετικό μπορεί να ισχύσει μόνον στην περίπτωση που η δημόσια αρχή που είναι η 
αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του διακριτού οργανισμού έλεγχο ανάλογο προς εκείνον που 
ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών και ο οργανισμός αυτός πραγματοποιεί το κύριο μέρος 
της δραστηριότητάς του με τη δημόσια αρχή ή με τις δημόσιες αρχές που τον ελέγχουν (η 
καλούμενη εξαίρεση «εσωτερικών εργασιών»)2. Δεδομένου ότι πρόκειται για παρέκκλιση 
από τους γενικούς κανόνες του κοινοτικού δικαίου, οι δύο προϋποθέσεις που αναφέρονται 
πιο πάνω πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικώς, ενώ το βάρος αποδείξεως περί του ότι 
συντρέχουν όντως οι έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν την παρέκκλιση φέρει εκείνος ο 
οποίος τις επικαλείται3.

Στην υπό εξέταση περίπτωση, από τις πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων φαίνεται να 
προκύπτει ότι ο έλεγχος που ασκούν οι δήμοι που κάνουν την ανάθεση επί της Belice 
Ambiente δεν είναι «ανάλογος» με τον έλεγχο που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών, 
δεδομένου ότι οι εξουσίες ελέγχου που ασκούν οι ενδιαφερόμενοι δήμοι επί της ποιότητας 
των μετόχων της Belice Ambiente δεν τους επιτρέπουν να επηρεάσουν αποφασιστικά ούτε 
τους στρατηγικούς στόχους ούτε τις σημαντικές αποφάσεις της εν λόγω εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων σχετικά με τη διοίκηση και τη χρηματοδότηση των 
συναφών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων.

III. Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που προσκόμισε ο αναφέρων, η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών 
διαχείρισης αποβλήτων στην Belice Ambiente χωρίς την εξασφάλιση ελάχιστων 
προϋποθέσεων διαφάνειας που να παρέχουν τη δυνατότητα σε όλους τους πιθανούς 
ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύμβαση 
αυτή, μπορεί να συνιστά παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις 

                                               
1 ΕΕ C 121 της 29.4.2000.
2 Βλέπε αποφάσεις της 18.11.1999, στην υπόθεση C-107/98, «Teckal Srl», παράγραφος 50· απόφαση της 

11.01.2005, στην υπόθεση C-26/03, «Stadt Halle», παράγραφος 49, και απόφαση της 13.10.2005, στην 
υπόθεση C-458/03, «Parking Brixen», παράγραφος 62).

3 Βλέπε απόφαση της 13.10.2005, στην υπόθεση C-458/03, «Parking Brixen», παράγραφος 63.
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και τις παραχωρήσεις.

Η Επιτροπή διερευνά επί του παρόντος περαιτέρω την υπόθεση προκειμένου να διαπιστώσει 
εάν στην υπόθεση αυτή συντρέχει πράγματι παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας η οποία 
να δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ιταλίας βάσει του άρθρου 226 
της Συνθήκης ΕΚ. Ο καταγγέλλων θα τηρείται ενήμερος για τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Ιουνίου 2007.

I. Εξελίξεις σε σχέση με την αναφορά

Κατόπιν διερεύνησης της καταγγελίας, η Επιτροπή, στη συνεδρίασή της αριθ. 1761 της 12ης 
Οκτωβρίου 2006, αποφάσισε να εκδώσει προειδοποιητική επιστολή με την οποία κινεί 
διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Ιταλίας, δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ. 
Στην εν λόγω προειδοποιητική επιστολή η Επιτροπή κάνει λόγο για παραβίαση, στην 
συγκεκριμένη υπόθεση, της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για τον συντονισμό των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και των άρθρων 43 και 49 της 
Συνθήκης ΕΚ, και καλεί την ιταλική κυβέρνηση να υποβάλει τις παρατηρήσεις της καθώς και 
όλες τις σχετικές πληροφορίες και την τεκμηρίωση σχετικά με την ανάθεση των επίμαχων 
υπηρεσιών. 

Ως απάντηση στην προειδοποιητική επιστολή, οι ιταλικές αρχές απέστειλαν υπόμνημα που 
διαβιβάστηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2007. Οι πληροφορίες και τα 
πολυάριθμα έγγραφα που παρασχέθηκαν εξετάζονται επί του παρόντος από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή, οι δήμοι που ανήκουν στο 
ATO TP2 είχαν εγκρίνει, κατόπιν διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχαν τα δημοτικά 
συμβούλιά τους, το σχέδιο καταστατικού της Belice Ambiente και ανέθεσαν στην εν λόγω 
εταιρεία όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων που 
προηγουμένως εκτελούσαν οι δημοτικές αρχές. Επιπλέον, η Belice Ambiente ιδρύθηκε στις 
22 Δεκεμβρίου 2002 με συμβολαιογραφικό έγγραφο και οι μέτοχοί της ήταν αποκλειστικά οι 
σχετικοί δήμοι και η επαρχία Trapani. 

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από απόφαση που ελήφθη στις 31 Μαρτίου 2004 κατόπιν 
συνεδριάσεως των μετόχων της Belice Ambiente, οι εν λόγω δήμοι είχαν αποφασίσει να 
εκτελέσουν τις σχετικές υπηρεσίες μέσω της Belice Ambiente, αντί να τις αναθέσουν σε 
εξωτερικούς φορείς μέσω δημόσιων διαγωνισμών. Ο αναφέρων υποστήριξε ότι η απευθείας 
ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων στην Belice Ambiente συνιστούσε παραβίαση 
της κοινοτικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτή ερμηνεύεται από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επίσης, ο αναφέρων υπέβαλε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2006, 
η οποία καταχωρήθηκε από τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως υπόθεση 
αριθ. 2006/4420, δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
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Η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση της καταχωρηθείσας καταγγελίας, σύμφωνα με τη 
συνήθη διαδικασία για τις παραβάσεις. Τον Οκτώβριο του 2006 εστάλη στις ιταλικές αρχές 
προειδοποιητική επιστολή, με την οποία αμφισβητείτο η απευθείας ανάθεση της σύμβασης 
για την εκτέλεση υπηρεσιών διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων στην Belice Ambient, 
με την αιτιολογία ότι η πράξη αυτή παραβίαζε την τότε ισχύουσα οδηγία 92/50/ΕΟΚ και τα 
άρθρα 43 και 49 της Συνθήκης ΕΚ. 

Οι ιταλικές αρχές απάντησαν στην προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2006, και 
τον Απρίλιο του 2007 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για να 
συζητηθεί η υπόθεση. Έπειτα από την εν λόγω συνάντηση, υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες της 
Επιτροπής περαιτέρω πληροφορίες και σχετικά έγγραφα, αργότερα εντός του ίδιου μήνα.

Οι ιταλικές αρχές εξήγησαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του συστήματος των υπηρεσιών 
συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων, όπως αυτό εφαρμόζεται στη Σικελία έπειτα από την 
ανακήρυξη του νησιού τον Μάιο του 1999 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τη 
συλλογή των αποβλήτων από τον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου και τον διορισμό 
ειδικού Επιτρόπου για την αντιμετώπιση της κατάστασης.  Συγκεκριμένα, τα μέτρα που 
υιοθέτησαν οι περιφερειακές αρχές της Σικελίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης 
έκτασης ανάγκης περιελάμβαναν τη δημιουργία 27 «Ambiti Territoriali Ottimali» και 
απαιτούσαν από όλες τις κοινότητες που ήταν ενταγμένες σε κάθε ATO να ιδρύσουν μια 
εσωτερική εταιρεία («società d'ambito») και να μεταβιβάσουν στις εν λόγω εταιρείες τις 
σχετικές αρμοδιότητες σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων.

Βάσει της παραπάνω απόφασης, οι κοινότητες που ήταν ενταγμένες στο ATO TP 2, στην 
επαρχία του Trapani, ανέθεσαν τις σχετικές αρμοδιότητές τους στη νεοϊδρυθείσα società 
d'ambito Belice Ambiente. Στη συνέχεια, η εν λόγω εταιρεία αποφάσισε, κατόπιν απόφασης 
που έλαβαν οι μέτοχοι στις 31 Μαρτίου 2004, να εκτελέσει η ίδια τις σχετικές υπηρεσίες, 
χωρίς τη διοργάνωση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.

Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι η διοίκηση από 
μέρους του ATO TP2 ενός ολοκληρωμένου κύκλου διαχείρισης αποβλήτων δεν μπορεί να 
θεωρηθεί αντικείμενο καμίας σύμβασης ή παραχώρησης υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
κοινοτικού δικαίου, αλλά ως εσωτερική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του ίδιου 
διοικητικού φορέα. Ως εκ τούτου, η κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και 
παραχωρήσεων δεν είναι εφαρμοστέα, ούτε η εξαίρεση σχετικά με την «εσωτερική» 
ανάθεση, όπως διατυπώνεται από το ΔΕΚ σε διάφορες υποθέσεις (Teckal, C-107/98, Parking
Brixen, C-458/03) είναι σχετική με την εν λόγω υπόθεση.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή, αφού ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα/αναφέροντα σχετικά 
με τα επιχειρήματά της και τον κάλεσε να υποβάλει περαιτέρω στοιχεία εντός τεσσάρων 
εβδομάδων προκειμένου να ανατρέψει τα συμπεράσματά της, αποφάσισε κατά την 1794η 
συνεδρίασή της στις 27 Ιουνίου 2007 την περάτωση της υπόθεσης. 

Βάσει της υποβληθείσας αναφοράς, η οποία δεν περιέχει κανένα νέο στοιχείο, η Επιτροπή 
δεν μπορεί να εντοπίσει τυχόν παραβίαση του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων.
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