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ILMOITUS JÄSENILLE
Asia Vetoomus nro 0179/2006, Giuseppe De Simone, Italian kansalainen, ja 13 

allekirjoittajaa, Comitato Mosaico -yhdistyksen puolesta, jätehuoltoalan 
julkisista hankintamenettelyistä annetun yhteisön lainsäädännön oletetusta 
noudattamatta jättämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä arvostelee Trapanin maakunnassa toimivaa "Belice ambiente S.p.A" 
-nimistä julkista osakeyhtiötä useista seikoista ja kyseenalaistaa sen yhdennettyjen 
jätehuoltotoimintojen taloudellisuuden, tehokkuuden ja järkiperäisyyden viitaten tässä 
yhteydessä kyseiseen julkiseen palveluun sovellettavaan kansalliseen ja alueelliseen 
lainsäädäntöön. Vetoomuksen esittäjä vastustaa erityisesti yhtiön veloittamia kohtuuttomia 
maksuja (ne ovat kolminkertaiset keskimääräisiin maksuihin verrattuna), sen 
johtamismenetelmiä ja sen toimintatapaa jakaa toimeksiannot sisäisinä hankintoina eikä 
julkisten tarjouskilpailujen perusteella. Vaikka tämä ei ole ristiriidassa yhteisön lainsäädännön 
kanssa (tuomio oikeusasiassa C-107/98 Teckal, jne.), vetoomuksen esittäjä katsoo, että 
julkisen sektorin sidosryhmille eli kunnallisviranomaisille ei ole annettu lainsäädännössä 
edellytettyjä tehokkaan valvonnan mahdollistavia toimivaltuuksia ja että yhtiön hallitus ja 
hallintoelimet toimivat täysin viranomaisista riippumatta. Tämän seurauksena 
kunnallisviranomaisilla ei ole tietoa niiden kunnissa toimitettujen palvelujen kustannuksista 
eivätkä jätehuollosta maksettavasta ympäristöverosta kertyvistä tuloista. Julkisia 
tarjouspyyntömenettelyjä koskevien yhteisön direktiivien poikkeuksellisissa tilanteissa 
sallimien sisäisten hankintojen keskeinen edellytys ei näin ollen täyty Vetoomuksen esittäjä 
toteaa, että perittävien maksujen kohtuuttomuuden lisäksi yhtiötä, jolla on tosiasiallisesti 
julkinen monopoliasema, ei hallinnoida riittävän avoimella ja järkiperäisellä tavalla 
esimerkiksi eriytettyjen hinnoitteluasteikkojen ja "aiheuttaja maksaa" -periaatteen 
soveltamisen suhteen. Vetoomuksen esittäjä pyytää unionia ryhtymään pikaisesti asian 
vaatimiin toimenpiteisiin.
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2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. heinäkuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission väliaikainen vastaus, saatu 10. marraskuuta 2006.

I. Vetoomus – Yhteenveto tiedoista 

Vetoomuksen esittäjä valittaa "Belice ambiente S.p.A" -nimisen julkisen osakeyhtiön 
toimittamista jätehuoltopalveluista. Yhtiö toimii ATO ("Ambito Territoriale Ottimale" – paras 
alueellinen yksikkö) TP 2:ssa, joka sijaitsee Trapanin maakunnassa Sisiliassa ja käsittää
Campobello di Mazaran, Castelvetranon, Gibellinan, Mazara del Vallon, Partannan, 
Petrosinon, Poggiorealen, Salaparutan, Salemin, Santa Ninfan and Vitan kunnat.  

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan ATO TP2:n alueella sijaitsevat kunnat hyväksyivät 
kunnanvaltuustojensa päätöksillä Belice Ambienten perussääntöluonnoksen ja siirsivät 
kyseiselle yritykselle kaikki jätehuoltoon liittyvät, aiemmin kunnallisviranomaisten hoitamat 
tehtävät. Belice Ambiente perustettiin 22. joulukuuta 2002 julkisella asiakirjalla, ja 
asianomaiset kunnat ja Trapanin maakunta omistavat sen koko osakepääoman. 
Kuten Belice Ambienten osakkeenomistajien kokouksessa 31. maaliskuuta 2004 tehdystä 
päätöksestä käy ilmi, asianomaiset kunnat ovat päättäneet kyseisessä tapauksessa hoitaa 
jätehuoltopalvelut sisäisillä hankinnoilla sen sijaan, että ne olisi ulkoistettu julkisilla 
tarjouspyyntömenettelyillä. Vetoomuksen esittäjä väittää, että jätehuoltopalveluita koskevan 
sopimuksen tekeminen suoraan Belice Ambienten kanssa on ristiriidassa julkisia hankintoja 
koskevan yhteisön lainsäädännön kanssa sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä.

Euroopan komission pääsihteeristö on kirjannut vetoomuksen esittäjän Euroopan komissioon 
tammikuussa 2006 lähettämän kantelun käsiteltäväksi asiana nro 2006/4420. 

II. Komission kommentit vetoomuksen esittäjän väitteisiin
Belice Ambienten kanssa tehtyä jätehuolto- ja jätteenkäsittelypalveluita koskevaa sopimusta 
voidaan pitää joko julkisena palveluhankintana tai EY:n lainsäädäntöön perustuvana palveluja 
koskevana käyttöoikeussopimuksena.

Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
18. kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/50/ETY1 mukaan julkisia 
palveluhankintoja koskevilla sopimuksilla tarkoitetaan "rahallista vastiketta vastaan tehtyjä 
kirjallisia sopimuksia, jotka on tehty palvelujen suorittajan ja hankintaviranomaisen kesken" 
(1 artiklan a kohta). Julkiset hankintasopimukset, jotka koskevat direktiivin 92/50/EY 
liitteessä I A lueteltuja palveluja, kuten viemäri- ja jätehuoltopalveluja ja joiden arvo ei ylitä 
kyseisen direktiivin 7 artiklassa säädettyä kynnysarvoa, tehdään direktiivin III–VI osastojen 
määräysten mukaisesti. 

                                               
1 EYVL L 209, 24.7.1992.
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Vaikka palveluja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin ei yhteisön nykyisen lainsäädännön 
mukaan sovelleta julkisia hankintoja koskevien direktiivien säännöksiä, komissio on 
selventänyt tulkitsevassa tiedonannossaan käyttöoikeussopimuksista (konsessio) yhteisön 
oikeudessa1, että niiden tekemisessä on silti noudatettava EY:n perustamissopimuksen yleisiä 
keskeisiä määräyksiä ja erityisesti kansallisuuteen perustuvan syrjinnän kieltävää periaatetta.  
Siihen sisältyy avoimuusvelvollisuus, jolla taataan kaikkien potentiaalisten tarjoajien eduksi 
se, että hankinnasta ilmoitetaan asianmukaisessa laajuudessa, minkä ansiosta 
palveluhankinnat avautuvat kilpailulle. 

Riippumatta siitä, onko nyt tarkasteltava sopimus oikeudellisesti julkinen hankintasopimus 
vai käyttöoikeussopimus, edellä esitetystä seuraa, että EY:n julkisia hankintoja ja 
käyttöoikeussopimuksia koskevan yhteisön lainsäädännön mukaan julkisten viranomaisten, 
jotka tekevät julkisia palveluhankintasopimuksia tai palveluita koskevia 
käyttöoikeussopimuksia niistä erillisen oikeushenkilön kanssa, on noudatettava tiettyjä 
julkisuutta ja tarjouskilpailuja koskevia velvoitteita. 

Kuten Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on toistuvasti todennut, toisin on ainoastaan niissä 
tapauksissa, joissa hankintaviranomainen valvoo kyseistä oikeushenkilöä samalla tavoin kuin 
se valvoo omia toimipaikkojaan ja joissa tämä oikeushenkilö harjoittaa pääosaa toiminnastaan 
sen omistavien viranomaisten kanssa (niin kutsuttu in house -poikkeus)2. Koska kyseessä on 
poikkeus yhteisön lainsäädännön yleisistä säännöksistä, edellä mainittuja kahta ehtoa on 
tulkittava suppeasti ja sen, joka haluaa vedota olosuhteisiin, joiden johdosta poikkeus on 
perusteltu, tehtävänä on näyttää, että nämä olosuhteet ovat todella olemassa3. 

Tarkasteltavana olevassa tapauksessa vetoomuksen esittäjän toimittamat tiedot viittaavat 
siihen, että sopimuksen tehneet kunnat eivät valvo Belice Ambiente -yhtiötä "samalla tavoin" 
kuin omia toimipaikkojaan, koska valvontavalta, jota asianomaiset kunnat käyttävät Belice 
Ambienten osakkeenomistajina, ei anna niille mahdollisuutta vaikuttaa oleellisesti yhtiön 
strategisiin tavoitteisiin tai merkittäviin päätöksiin, mukaan lukien päätökset operatiivisesta 
johtamisesta ja asianomaisten jätehuoltopalvelujen rahoituksesta. 

III. Päätelmät

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella jätehuoltopalveluja koskevan 
sopimuksen tekeminen suoraan Belice Ambiente -yhtiön kanssa noudattamatta avoimuutta 
koskevia vähimmäisvaatimuksia, joilla taataan, että kaikki sopimuksesta mahdollisesti 
kiinnostuneet palveluntarjoajat voivat ilmaista kiinnostuksensa, saattaa rikkoa julkisia 
hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa EY:n lainsäädäntöä. 

Komissio suorittaa parhaillaan asiasta lisätutkimuksia selvittääkseen, muodostaako 
tarkasteltavana oleva asia todella yhteisön lainsäädännön rikkomisen, jonka perusteella 
voidaan käynnistää rikkomismenettely Italiaa vastaan EY:n perustamissopimuksen 
226 artiklan nojalla. Vetoomuksen esittäjä pidetään asian edistymisestä ajan tasalla.

                                               
1 EYVL C 121, 29.4.2000.
2 Ks. tuomio 18.11.1999, asia C-107/98 "Teckal Srl", 50 kohta; tuomio 11.1.2005, asia C-26/03 "Stadt Halle", 
49 kohta; ja tuomio 13.10.2005, asia C-458/03 "Parking Brixen", 62 kohta.
3 Ks. tuomio 13.10.2005, asia C-458/98 "Parking Brixen", 63 kohta;
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4. Komission täydentävä vastaus, saatu 1. kesäkuuta 2007.

I. Vetoomusasian eteneminen

Tutkittuaan kantelun komissio päätti 12. lokakuuta 2006 pitämässään 1761. kokouksessa 
antaa virallisen ilmoituksen, jolla käynnistettiin rikkomismenettely Italiaa vastaan EY:n 
perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla. Virallisessa ilmoituksessa komissio katsoi 
kyseisen tapauksen rikkovan julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettua neuvoston direktiiviä 92/50/ETY sekä EY:n 
perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklaa ja kehotti Italian hallitusta esittämään 
huomautuksensa sekä toimittamaan kaikki kyseisen palvelusopimuksen myöntämiseen 
liittyvät tiedot ja asiakirjat. 

Italian viranomaiset vastasivat viralliseen ilmoitukseen muistiolla, joka toimitettiin komission 
yksiköille tammikuussa 2007. Toimitetut tiedot ja laaja asiakirja-aineisto ovat parhaillaan 
komission yksiköiden tutkittavina.  

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan ATO TP2:n alueella sijaitsevat kunnat hyväksyivät 
kunnanvaltuustojensa päätöksillä Belice Ambienten perussääntöluonnoksen ja siirsivät 
kyseiselle yritykselle kaikki jätehuoltoon liittyvät, aiemmin kunnallisviranomaisten hoitamat 
tehtävät. Belice Ambiente perustettiin 22. joulukuuta 2002 julkisella asiakirjalla, ja 
asianomaiset kunnat ja Trapanin maakunta omistavat sen koko osakepääoman. 

Kuten Belice Ambienten osakkeenomistajien kokouksessa 31. maaliskuuta 2004 tehdystä 
päätöksestä käy ilmi, asianomaiset kunnat ovat päättäneet kyseisessä tapauksessa hoitaa 
jätehuoltopalvelut sisäisillä hankinnoilla sen sijaan, että ne olisi ulkoistettu julkisilla 
tarjouspyyntömenettelyillä. Vetoomuksen esittäjä väitti, että jätehuoltopalveluita koskevan 
sopimuksen tekeminen suoraan Belice Ambienten kanssa on ristiriidassa julkisista 
hankintamenettelyistä annetun yhteisön lainsäädännön kanssa sellaisena kuin sitä on tulkittu 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä.

Vetoomuksen esittäjä on myös lähettänyt Euroopan komissiolle tammikuussa 2006 kantelun, 
jonka Euroopan komission pääsihteeristö on kirjannut käsiteltäväksi asiana nro 2006/4420 
EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisesti.

Vetoomusta koskevat komission huomiot

Komissio käsitteli kirjattua kantelua tavanomaisen rikkomismenettelyn mukaisesti. Italian 
viranomaisille lähetettiin lokakuussa 2006 virallinen ilmoitus, jossa kyseenalaistettiin 
jätehuoltopalveluita koskevan sopimuksen tekeminen suoraan Belice Ambienten kanssa 
tuolloin sovellettavan direktiivin 92/50/ETY ja EY:n perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklan 
vastaisesti. 
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Italian viranomaiset vastasivat viralliseen ilmoitukseen joulukuussa 2006, ja komission 
yksiköissä järjestettiin huhtikuussa 2007 kokous, jossa keskusteltiin asiasta. Tämän 
kokouksen jälkeen komissiolle toimitettiin myöhemmin samassa kuussa lisätietoa ja asiaan 
liittyviä asiakirjoja.

Italian viranomaiset tekivät selkoa Sisilian jätehuoltopalveluiden erityisluonteesta, joka on 
seurausta ministerineuvoston puheenjohtajan toukokuussa 1999 julistamasta jätteiden keräilyä 
koskevasta hätätilasta ja erityisvaltuutetun nimittämisestä tilannetta hoitamaan. 
Toimenpiteisiin, joihin Sisilian paikallisviranomaiset ryhtyivät selviytyäkseen hätätilasta, 
kuului 27 "Ambiti Territoriali Ottimali" -yksikön perustaminen ja kaikkien näihin yksiköihin 
kuuluvien kuntien velvoittaminen perustamaan sisäinen yhtiö ("società d'ambito"), jolle 
yhdennettyä jätehuoltoa koskevat toimivaltuudet siirrettiin.

Tämän päätöksen mukaisesti TP 2 -yksikköön kuuluvat kunnat Trapanin läänissä delegoivat 
toimivaltuutensa vastaperustetulle società d'ambito -yhtiölle, Belice Ambientelle. Tämä yhtiö 
päätyi osakkeenomistajien 31. maaliskuuta 2004 tekemällä päätöksellä huolehtimaan 
kyseisistä palveluista itse julkista tarjousmenettelyä järjestämättä.

Päätelmät

Edellä esitetyn johdosta komission yksiköt katsovat, että ATO TP2:n hallinnoimaa 
yhdennettyä jätehuoltoa ei voida yhteisön lainsäädännön mukaisesti pitää sopimuksen tai 
käyttöoikeussopimuksen myöntämisenä, vaan sisäisenä toimivallan siirtona saman 
hallintoyksikön sisällä. Näin ollen asiaan ei voida soveltaa yhteisön julkisia hankintoja ja 
käyttöoikeussopimuksia koskevia lakeja eikä myöskään yrityksen sisäisiä hankintoja 
koskevaa poikkeusta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen eri asioissa antamien päätösten 
mukaisesti (Teckal, C-107/98, Parking Brixen, C-458/03).

Komissio ilmoitti vetoomuksen/kantelun esittäjälle perusteluistaan ja antoi tälle tilaisuuden 
esittää lisätodisteita päätöstensä kumoamiseksi neljän viikon kuluessa, minkä jälkeen 
komissio päätti lopettaa vetoomuksen käsittelyn 27. kesäkuuta 2007 pitämässään 
1794. kokouksessa. 

Esitetyn vetoomuksen, johon ei ole lisätty uutta tietoa, perusteella komissio ei pysty 
osoittamaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön rikkomusta.
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