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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Giuseppe De Simone, olasz állampolgár által a Mosaico Bizottság nevében benyújtott,
179/2006. számú, 13 aláírást tartalmazó petíció a hulladékgazdálkodási ágazatban a 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó közösségi jogszabályok állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója számos kritikai észrevételt fogalmaz meg a Trapani tartománybeli 
„Belice ambiente S.p.A.” nyilvánosan működő részvénytársasággal szemben, és 
megkérdőjelezi integrált hulladékgazdálkodási tevékenységének gazdaságosságát, 
hatékonyságát és ésszerűségét, és ezzel összefüggésben a szóban forgó közszolgáltatásra 
alkalmazandó nemzeti és regionális jogszabályokra hivatkozik. A petíció benyújtója 
különösen a vállalat által felszámított rendkívül magas díjakat (az irányadó díj háromszorosa), 
a vállalatirányítási módszereket, valamint azt a vállalati politikát kifogásolja, hogy házon 
belül osztja ki a feladatokat ahelyett, hogy nyilvános ajánlati felhívásokat hirdetne ki. Noha 
mindez összeegyeztethető a közösségi joggal (a C-107/98 sz. Teckal ügyben hozott ítélet 
stb.), a petíció benyújtója azt állítja, hogy az állami érdekelt feleknek, azaz az önkormányzati 
hatóságoknak nem biztosítanak hatékony felügyeleti hatáskört az ítéletben meghatározottak 
szerint, és a felügyelőbizottság és a közgyűlés tájékoztatásuk nélkül jár el, aminek 
eredményeképpen fogalmuk sincs a helyhatóságuk területén nyújtott szolgáltatások 
költségeiről vagy a hulladékgyűjtés megtagadása esetén fizetendő környezetvédelmi adóból 
származó bevételekről. Ezért nem teljesül a vállalaton belüli odaítélés (In House Providing) 
alapvető feltétele, amelyet a közbeszerzési eljárásokról szóló közösségi irányelvek kivételes 
körülmények esetén lehetővé tesznek. A petíció benyújtója azt is előadja, hogy a 
tisztességtelen díjakon túl a tulajdonképpen egy állami monopóliumnak tekinthető vállalat 
irányítása nem elég átlátható és racionális, például a differenciált díjszabás és a „szennyező 
fizet” elv alkalmazása tekintetében. Ezért az Európai Unió sürgős fellépését kéri. 

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. július 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott időközi válasz: 2006. november 10.

I. A petíció – A tények összefoglalása

A petíció benyújtója a szicíliai Trapani tartományban található és Campobello di Mazara, 
Castelvetrano, Gibelllina, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, 
Salemi, Santa Ninfa és Vita települések önkormányzatait magában foglaló „Ambito 
Territoriale Ottimale”-n (optimális területi felosztás) TP2 keretében működő „Belice 
Ambiente S.p.a” nevű részvénytársaság által nyújtott hulladékgazdálkodási szolgáltatások 
ellátása ellen tesz panaszt. 

A Bizottság számára rendelkezésre álló információk szerint az ATO TP2 önkormányzatai 
saját helyhatóságuk döntésével és a „Belice Ambiente” alapítóokirat-tervezetével hagyták 
jóvá és ítélték oda a szóban forgó vállalatnak a korábban a helyhatóságok által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenységeket. Ezen túlmenően a Belice Ambientét közjegyzői 
okirattal 2002. december 22-én bejegyezték, és annak összes alaptőkéjével az illetékes 
helyhatóságok és Trapani tartomány rendelkezik. 

A „Belice Ambiente” részvénytulajdonosainak 2004. március 31-én tartott ülésén született 
döntés eredményeként az érintett helyhatóságok az érintett ügyben a szóban forgó 
szolgáltatások házon belül történő nyújtása mellett döntöttek a szolgáltatások elvégzésére 
vonatkozó nyilvános pályázatok kiírásával szemben. A petíció benyújtója előadja, hogy a 
hulladékgazdálkodási szolgáltatások „Belice Ambienté”-nek való közvetlen odaítélése az 
Európai Közösségek Bíróságának esetjoga értelmében sérti a közbeszerzésre vonatkozó 
közösségi jogszabályt.

A petíció benyújtója által az Európai Bizottsághoz 2006 januárjában intézett panaszt az 
Európai Bizottság Főtitkársága 2006/4420 számmal iktatta. 

II. A Bizottság észrevételei a petíció érveire

A hulladékgazdálkodási és -kezelési szolgáltatás „Belice Ambienté”-nek való odaítélése az 
EK-jog alapján közszolgáltatási szerződésnek, illetve szolgáltatásnyújtási koncessziónak is 
tekinthető.

A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 
összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv1 értelmében a 
közbeszerzési szerződés „egy szolgáltató és egy ajánlatkérő közötti visszterhes írásbeli 
szerződés” (1. cikk, a) pont). Azon közbeszerzési szerződéseket, amelyek tárgyául szolgáló 
szolgáltatások – úgymint a szennyvízelvezetési és hulladékhasznosítási szolgáltatások – a 
92/50/EGK irányelv IA. mellékletében szerepelnek, illetve azokat, amelyek értéke túllépi az 
említett irányelv 7. cikkében előírt küszöböt, a III. és a VI. címmel összhangban kell odaítélni. 

Ugyan a szolgáltatási engedélyek a közösségi jogszabály jelenlegi értelmezésében nem 

                                               
1 HL L 209., 1992.7.24.
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tartoznak a közbeszerzési irányelvek rendelkezéseinek hatálya alá, a Bizottság a közösségi jog 
szerinti engedélyekről szóló értelmező közleményében1 egyértelművé tette, hogy azokat az 
EK-Szerződés alapvető szabályaival és az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés 
tilalmának alapelvével összhangban kell odaítélni, különös tekintettel arra az átláthatóságra 
vonatkozó kötelezettségről szóló alapelvre, amely bizonyos mértékű − bármely lehetséges 
pályázó javát szolgáló, a szolgáltatási piac verseny iránti megnyitását lehetővé tevő − 
reklámot biztosít. 

A szóban forgó közbeszerzési szerződés odaítélésének jogi értékelésétől függetlenül a 
fentiekből az következik, hogy a közbeszerzési szerződésekre és koncessziókra vonatkozó 
EK-jog bármely hatóság számára előírja, hogy a közbeszerzési szerződéseket és szolgáltatási 
koncessziókat – a nyilvánosság bizonyos mértékét és pályázati kötelezettségeket tiszteletben 
tartva – tőlük jogilag független személynek kell odaítélni. 

Mint ahogyan a Bíróság azt már többször egyértelművé tette, ettől csak abban az esetben lehet 
eltérni, ha a hatóság – amely egyben ajánlattevő hatóság is – olyan felügyeletet gyakorol az 
érintett külön jogalany felett, amely hasonló ahhoz, amelyet az saját szervezeti egységei felett 
gyakorol, és ez a jogalany a felügyelő hatósággal vagy hatóságokkal együtt végzi főbb 
tevékenységét (úgynevezett „házon belüli” kivétel)2. Mivel ez a közösségi jog általános 
szabályaitól való eltérés kérdése, a fent említett két feltétel szigorú értelmezést kíván, és az 
eltérést igazoló rendkívüli körülmények meglétének bizonyítása a körülményekre hivatkozni 
szándékozó személyt terheli3.

A vizsgált ügy esetében a petíció benyújtója által nyújtott információ alapján az odaítélő 
hatóságok által a „Belice Ambiente” felett gyakorolt felügyelet nem „hasonlít” ahhoz a 
felügyelethez, amelyet azok saját részlegeik felett gyakorolnak, mivel az érintett 
helyhatóságok által a „Belice Ambiente” részvénytulajdonosainak működése felett gyakorolt 
felügyelet nem tenné lehetővé számukra sem a szóban forgó vállalat stratégiai céljainak, sem 
a jelentősebb döntéseknek a befolyásolását, beleértve a működtetésre vonatkozó határozatokat 
és az idetartozó hulladékszolgáltatások finanszírozását. 

III. Következtetések

A petíció benyújtója által benyújtott információ alapján a hulladékgazdálkodási szolgáltatások 
„Belice Ambienté”-nek − az ügyben potenciálisan érdekelt szolgáltatók számára az 
érdekeltségük kifejezését lehetővé tevő minimális átláthatóság biztosítása nélkül − történő 
odaítélése sértheti a közbeszerzési szerződésekre és a koncessziókra vonatkozó EK-jogot.

A Bizottság további vizsgálatokat folytat annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy a szóban 
forgó esetben megsértették-e a közösségi jogot, amely esetben az EK-Szerződés 226. cikke 
alapján Olaszország ellen jogsértési eljárás indítható. A panaszos folyamatos tájékoztatásban 
részesül az ügy alakulásáról.

                                               
1 HL C 121., 2000.4.29.
2 Lásd a C-107/98. sz. „Teckal Srl” ügyben 1999. november 18-án hozott ítélet 50. pontját; a C-26/03. sz. 

„Stadt Halle” ügyben 2005. január11-én hozott ítélet 49. pontját és a C-458/03. sz „Parking Brixen” ügyben 
2005. október 13-án hozott ítélet 62. pontját.

3 Lásd a C-458/03. sz. „Parking Brixen” ügyben a 2005. október 13-án hozott ítélet 63. pontját
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4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. június 1.

I. A petícióval kapcsolatos fejlemények

A Bizottság a panasz kivizsgálását követően az EK-Szerződés 226. cikkének megfelelően 
2006. október 12-i 1761. sz. ülésén hivatalos értesítő levelet küldött Olaszország számára 
jogsértési eljárás kezdeményezéséről. E hivatalos értesítő levélben, az adott eset kapcsán a 
Bizottság a 92/50/EGK tanácsi irányelv megsértését nehezményezte a közszolgáltatási 
szerződések odaítélési eljárásainak koordinációja és az EK Szerződés 43. és 49. cikke 
vonatkozásában, és felhívta az olasz kormányt, hogy nyújtsa be észrevételeit, valamint az 
összes kapcsolódó információt és dokumentációt a kérdéses szolgáltatások odaítélése 
tekintetében. 

Az olasz hatóságok válaszoltak a Bizottság hivatalos értesítő levelére, amelyet 2007. 
januárjában továbbítottak a Bizottság szolgálatainak. Az e téren rendelkezésre bocsátott 
információkat és a kiterjedt dokumentációt a Bizottság szolgálatai jelenleg értékelik. 

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. október 21.

A Bizottsághoz benyújtott információk értelmében az ATO TP2 önkormányzatai – saját 
helyhatóságuk mérlegelése alapján – jóváhagyták a Belice Ambiente statútumának tervezetét, 
és a szóban forgó vállalkozásnak ítélték oda mindazokat a hulladékgazdálkodási 
szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat, amelyeket korábban az önkormányzatok láttak el. 
Ezen túlmenően a Belice Ambientét közjegyzői okirattal 2002. december 22-én bejegyezték, 
és annak összes részvénytőkéjével az illetékes önkormányzatok és Trapani tartomány 
rendelkezik.
Különösképpen, a Belice Ambiente részvényeseinek 2004. március 31-i találkozóján hozott 
határozatból adódóan, az érintett önkormányzatok úgy határoztak, hogy a vonatkozó
szolgáltatásokat a Belice Ambientén keresztül biztosítják, ahelyett, hogy azokat közbeszerzési 
pályázatok útján kiszerveznék. A petíció benyújtója azt állította, hogy a hulladékgazdálkodási
szolgáltatások közvetlen odaítélése a Belice Ambientének sérti a közbeszerzésről szóló 
közösségi jogot, az Európai Közösségek Bírósága ítélkezési gyakorlatának értelmezése 
szerint.

Ezenfelül a petíció benyújtója 2006 januárjában a Bizottsághoz is nyújtott be panaszt, amelyet 
a Szerződés 226. cikke alapján az Európai Bizottság Főtitkársága 2006/4420. sz. ügyként vett 
nyilvántartásba.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság a jogsértések esetén alkalmazott szokásos eljárás alapján kezelte a nyilvántartásba 
vett panaszt. 2006 októberében felszólító levelet intézett az olasz hatóságokhoz, amelyben 
kifogásolta a hulladékgazdálkodási és –kezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződés 
közvetlen odaítélését a Belice Ambientének, az akkor alkalmazandó 92/50/EGK irányelvet, 
valamint az EK-Szerződés 43. és 49. cikkét sértő gyakorlatként.
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Az olasz hatóságok 2006 decemberében válaszoltak a felszólító levélre, majd 2007 
áprilisában egy találkozóra került sor a Bizottság szolgálatainak képviselőivel az ügy 
megvitatása érdekében. A találkozót követően, még ugyanazon hónap egy későbbi 
időpontjában további kiegészítő tájékoztatást és vonatkozó dokumentumokat nyújtottak be a 
Bizottság szolgálataihoz.

Az olasz hatóságok ismertették a Szicíliában azt követően alkalmazott hulladékgyűjtési és –
kezelési szolgáltatások rendszerének sajátos természetét, hogy 1999 májusában a Miniszterek 
Tanácsának elnöke szükségállapotot hirdetett a hulladékgyűjtés tekintetében, valamint egy 
biztosi különmegbízottat jelölt ki a helyzet kezelésére. A szükségállapot kezelésére a szicíliai 
regionális hatóságok által elfogadott intézkedések mindenekelőtt magukban foglalták a 27 
„Ambiti Territoriali Ottimali” létrehozását, és az egyes ATO-kon belüli valamennyi 
közigazgatási területet arra kötelezték, hogy egy ún. belső társaságot („società d'ambito”) 
hozzanak létre, valamint ezen társaságokra ruházzák az integrált hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos, vonatkozó hatásköröket.

A fent említett határozattal összhangban az ATO TP 2-höz tartozó, a Trapani tartomány 
területén elhelyezkedő közigazgatási területek vonatkozó hatásköreiket az újonnan megalakult 
Belice Ambiente società d'ambitóra ruházták. Ez a jogalany ezt követően úgy határozott – a 
részvényesek által 2004. március 31-én elfogadott határozat nyomán –, hogy a kérdéses 
szolgáltatásokat saját maga végzi el, közbeszerzési eljárás meghirdetése nélkül.

Következtetések

A fent említettek alapján a Bizottság szolgálatai úgy vélik, hogy egy integrált 
hulladékgazdálkodási ciklusnak az ATO TP2 részéről történő odaítélése a közösségi jog 
értelmében nem tekinthető szerződés vagy szolgáltatásnyújtási koncesszió tárgyának, hanem 
sokkal inkább a hatáskörök belső átruházása ugyanazon igazgatáson belül. Következésképpen 
a közbeszerzésre és a koncessziókra vonatkozó közösségi jogszabályok ez esetben nem 
alkalmazandók, mint ahogy ez esetben a „házon belüli” szolgáltatásra vonatkozó kivétel sem 
érvényes, amint azt az EB több különféle ügy (a C-107/98. sz. Teckal ügy, a C-458/03. sz. 
Parking Brixen ügy) kapcsán is kimondta.

A fentiek fényében a Bizottság – miután tájékoztatta a panaszost/a petíció benyújtóját
észrevételeiről, valamint arról, hogy további bizonyítékok ismertetésével négy héten belül 
fellebbezhet következtetései ellen – a 2007. június 27-én tartott 1794. ülésén úgy határozott, 
hogy a szóban forgó ügyet lezárja.

A benyújtott petíció alapján – amely nem tartalmaz új elemeket – a Bizottság nem tudja 
megállapítani a közbeszerzési jog megsértését.
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