
CM\749766PL.doc PE380.905v03-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

21.10.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 179/2006, którą złożył Giuseppe De Simone (Włochy) w imieniu komitetu 
Mosaico, w sprawie rzekomego naruszenia przepisów prawa wspólnotowego w 
zakresie procedury udzielania zamówień publicznych w sektorze gospodarki 
odpadami, podpisana przez 13 osób

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wystosowuje szereg zarzutów pod adresem publicznej spółki akcyjnej 
„Belice ambiente S.p.A.” z prowincji Trapani, poddając w wątpliwość jej gospodarność, 
skuteczność i racjonalność w zakresie zintegrowanej gospodarki odpadami oraz nawiązując 
w tym kontekście do krajowych i regionalnych przepisów mających zastosowanie do 
świadczonych przez nią usług publicznych. Składający petycję wyraża w szczególności 
sprzeciw wobec astronomicznych opłat pobieranych przez spółkę (trzy razy wyższych niż 
normalne), jej metod zarządzania oraz polityki przydzielania zadań wewnątrz firmy zamiast 
publikowania zaproszeń do składania ofert. Mimo że jest to zgodne z prawem wspólnotowym 
(wyrok w sprawie Teckal C-107/98 itp.), składający petycję twierdzi, że zaangażowane 
podmioty publiczne – władze lokalne – nie posiadają właściwych uprawnień w zakresie 
nadzoru, przysługujących im zgodnie z powyższymi przepisami, a zarząd i zgromadzenie 
administracyjne nie uwzględniają ich w swoich działaniach, na skutek czego władze te nie są 
świadome kosztów usług świadczonych na ich własnym terenie ani przychodów z podatku 
ekologicznego pobieranego w związku z wywozem odpadów. Dlatego też nie jest spełniony 
podstawowy warunek wewnętrznego świadczenia usług, dopuszczalnego tylko 
w wyjątkowych przypadkach zgodnie ze wspólnotowymi dyrektywami w sprawie procedur 
udzielania zamówień publicznych. Składający petycję zaznacza, że poza pobieraniem 
nadmiernie wysokich opłat spółka, która jest w rzeczywistości publicznym monopolistą, nie 
jest zarządzana w wystarczająco przejrzysty i racjonalny sposób np. w odniesieniu do 
zróżnicowanej skali opłat i stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”. W związku z tym 
składający petycję zwraca się do UE o bezzwłoczne podjęcie odpowiednich działań
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 lipca 2006 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2006 r.

I. Petycja – streszczenie faktów

Składający petycję skarży się na poziom usług gospodarki odpadami świadczonych przez 
publiczną spółkę akcyjną „Belice Ambiente S.p.a” w „Ambito Territoriale Ottimale” 
(terytorium pierwszej kategorii) TP 2, które wchodzi w skład prowincji Trapani na Sycylii 
i obejmuje miejscowości Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibelllina, Mazara del Vallo, 
Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa i Vita. 

Według informacji udostępnionych Komisji Europejskiej, miejscowości wchodzące w skład 
ATO TP2 zatwierdziły w toku obrad swoich rad miejskich projekt statutu spółki Belice 
Ambiente i przekazały temu przedsiębiorstwu wszystkie zadania związane z usługami 
gospodarki odpadami, które wcześniej wykonywane były przez władze miejskie. Ponadto 
Belice Ambiente nabyło osobowość prawną dnia 22 grudnia 2002 r. z przeniesieniem prawa 
własności i jego kapitał akcyjny stanowi wyłączną własność wspomnianych miejscowości i 
prowincji Trapani. 
W szczególności, jak wynika z decyzji podjętej na posiedzeniu akcjonariuszy Belice 
Ambiente w dniu 31 marca 2004 r., przedmiotowe władze miejskie postanowiły, że w tej 
sprawie będą świadczyć odnośne usługi na podstawie polityki przydzielania zadań wewnątrz 
firmy, a nie udzielania zamówień w toku publicznych przetargów. Składający petycję 
twierdzi, że bezpośrednie przydzielanie wykonywania usług związanych z gospodarką 
odpadami Belice Ambiente łamie wspólnotowe prawo z zakresu udzielania zamówień 
publicznych w interpretacji orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Skarga skierowana przez składającego petycję do Komisji Europejskiej w styczniu 2006 r. 
została zarejestrowana przez Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej jako sprawa 
nr 2006/4420. 

II. Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące argumentów zawartych w petycji

Według prawa WE powierzenie Belice Ambiente usług z zakresu zarządzania i gospodarki 
odpadami można sklasyfikować zarówno jako zamówienie publiczne na usługi, jak i koncesję 
na świadczenie usług.

Dyrektywa Rady 92/50/EWG1 z dnia 18 czerwca 1992 r., odnosząca się do koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na usługi definiuje zamówienia publiczne na 
usługi jako „umowy o charakterze odpłatnym, zawierane na piśmie pomiędzy usługodawcą 
a instytucją zamawiającą” (art. 1, lit. a)). Zamówienia publiczne, które dotyczą usług 
wymienionych w załączniku IA do dyrektywy 92/50/EWG, takich jak odprowadzanie 
ścieków i wywóz nieczystości, i których wartość przekracza próg określony w art. 7 

                                               
1 Dz.U. L 209 z 24.7.1992.
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wspomnianej dyrektywy, udzielane są zgodnie z przepisami zawartymi w tytułach III-VI. 

Chociaż zgodnie z obowiązującym prawem wspólnotowym koncesje na świadczenie usług 
nie podlegają przepisom zawartym w dyrektywach dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, Komisja Europejska w swoim komunikacie wyjaśniającym w sprawie koncesji 
w świetle prawa wspólnotowego zajęła wyraźne stanowisko1, zgodnie z którym udzielanie 
koncesji musi pozostawać w zgodzie z podstawowymi przepisami traktatu WE, 
a w szczególności z zasadą niedyskryminacji za względu na przynależność państwową, która 
pociąga za sobą obowiązek przejrzystości, polegający na zagwarantowaniu wszystkim 
potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającego 
rynkowi otwarcie na konkurencję. 

Bez względu na prawną kwalifikację przedmiotowego zamówienia jako zamówienia 
publicznego na usługi lub koncesję, z powyższych uwag wynika, że prawo WE z zakresu 
zamówień publicznych i koncesji wymaga, aby władze publiczne udzielające podmiotowi 
o odrębnej osobowości prawnej zamówień publicznych na usługi lub koncesji na świadczenie 
usług przestrzegały określonych obowiązków z zakresu informowania o przetargach oraz 
zasad organizacji przetargów. 

Jak wielokrotnie zaznaczał Trybunał Sprawiedliwości, inaczej może być tylko w sytuacjach, 
w których władza publiczna udzielająca zamówienia sprawuje nad daną odrębną jednostką 
kontrolę analogiczną do tej, jaką sprawuje nad własnymi służbami i gdy ta jednostka 
prowadzi swoją podstawową działalność na rzecz sprawującego nad nią kontrolę organu lub 
organów władzy publicznej (tzw. wyjątek wewnętrzny)2. Ponieważ chodzi tu o odstępstwo od 
zasad ogólnych prawa wspólnotowego, dwa wymienione wyżej warunki muszą podlegać 
wykładni zawężającej, a ciężar udowodnienia rzeczywistego występowania nadzwyczajnych 
okoliczności uzasadniających to odstępstwo spoczywa na podmiocie, który zamierza z niego 
skorzystać3.

W analizowanym przypadku informacje dostarczone przez składającego petycję wydają się 
wskazywać, że kontrola nad Belice Ambiente sprawowana przez udzielające zamówienia 
władze miejskie nie jest „analogiczna” do tej, którą sprawują one nad własnymi służbami, 
ponieważ kontrola sprawowana przez przedmiotowe władze miejskie w charakterze 
akcjonariusza Belice Ambiente nie dałaby im możliwości wywierania zdecydowanego 
wpływu na cele strategiczne ani na ważne decyzje odnośnego przedsiębiorstwa, w tym na 
decyzje dotyczące zarządzania operacyjnego i finansowania właściwych usług związanych 
z odpadami. 

III. Wnioski

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję, bezpośrednie 
przydzielenie wykonania usług zarządzania odpadami przedsiębiorstwu Belice Ambiente bez 
zapewnienia minimalnej przejrzystości umożliwiającej wszystkim potencjalnie 

                                               
1 Dz.U. C 121 z 29.4.2000.
2 Zob. wyrok z dnia 18.11.1999 r., w sprawie C-107/98, „Teckal Srl”, ust. 50; wyrok z dnia 11.01.2005 r. 

w sprawie C-26/03, „Stadt Halle”, pkt 49, i wyrok z dnia 13.10.2005 r. w sprawie C-458/03, „Parking 
Brixen”, pkt 62).

3 Zob. wyrok z dnia 13.10.2005 r. w sprawie C-458/03, „Parking Brixen”, pkt 63.
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zainteresowanym usługodawcom wyrażenie zainteresowania zawarciem takiej umowy może 
stanowić naruszenie prawa WE z zakresu zamówień publicznych i koncesji.

Obecnie Komisja Europejska poddaje tę sprawę dalszej analizie w celu ustalenia, czy 
rzeczywiście doszło w niej do naruszenia prawa wspólnotowego, które nakazuje rozpoczęcie 
postępowania o uchybienie zobowiązaniom przeciwko Włochom zgodnie z art. 226 traktatu 
WE. Składający petycję będzie informowany o postępach w tej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 czerwca 2007 r.

I. Dalszy przebieg sprawy

Po zbadaniu skargi, w dniu 12 października 2006 r. na posiedzeniu nr 1761 Komisja podjęła 
decyzję o wydaniu wezwania do usunięcia uchybienia i tym samym wszczęciu postępowania 
o uchybienie zobowiązaniom przeciwko Włochom zgodnie z art. 226 traktatu WE. 
W wezwaniu tym Komisja utrzymuje, że w tym konkretnym przypadku doszło do naruszenia 
dyrektywy Rady 92/50/EWG dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych oraz art. 43 i 49 traktatu WE, a także wezwała rząd włoski do przedstawienia 
swoich uwag oraz wszelkich istotnych informacji i dokumentów związanych z udzielaniem 
zamówień na rzeczone usługi. 

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia władze włoskie wystosowały notę, która 
została przekazana służbom Komisji w styczniu 2007 r. Służby Komisji zajmują się obecnie 
badaniem załączonych do niej informacji oraz obszernej dokumentacji.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Według informacji udostępnionych Komisji, miejscowości wchodzące w skład ATO TP2 
zatwierdziły w toku obrad swoich rad miejskich projekt statutu spółki Belice Ambiente 
i przekazały temu przedsiębiorstwu wszystkie zadania związane z usługami w zakresie
gospodarki odpadami, które wcześniej świadczone były przez władze miejskie. Ponadto 
Belice Ambiente nabyło osobowość prawną dnia 22 grudnia 2002 r. i jego kapitał akcyjny 
stanowi wyłączną własność wspomnianych miejscowości oraz prowincji Trapani.
W szczególności, jak wynika z decyzji podjętej na posiedzeniu akcjonariuszy Belice 
Ambiente w dniu 31 marca 2004 r., przedmiotowe władze miejskie postanowiły, że w tej 
sprawie będą świadczyć odnośne usługi na podstawie polityki przydzielania zadań wewnątrz 
firmy Belice Ambiente, a nie udzielania zamówień w toku publicznych przetargów. 
Składający petycję twierdzi, że bezpośrednie przydzielanie wykonywania usług związanych 
z gospodarką odpadami Belice Ambiente łamie wspólnotowe prawo z zakresu udzielania 
zamówień publicznych w interpretacji orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich.

Skarga skierowana przez składającego petycję do Komisji Europejskiej w styczniu 2006 r. 
została zarejestrowana przez Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej jako sprawa 
nr 2006/4420, zgodnie z art. 226 Traktatu.

Uwagi Komisji dotyczące petycji
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Komisja Europejska rozpatrywała zarejestrowaną skargę zgodnie ze standardową procedurą 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W październiku 2006 r. 
skierowano do władz Włoch wezwanie do usunięcia uchybienie zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, kwestionując przydzielenie umowy świadczenia usług z zakresu zarządzania 
odpadami przedsiębiorstwu Belice Ambiente jako sprzeczne z obowiązującą wówczas 
dyrektywą 92/50/EWG oraz art. 43 i 49 traktatu WE. 

Władze Włoch udzieliły odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia w grudniu 2006 r., 
a w kwietniu 2007 r. odbyło się posiedzenie z udziałem służb Komisji Europejskiej w celu 
przedyskutowania sprawy. Po tym posiedzeniu, w tym samym miesiącu, służbom Komisji 
Europejskiej przekazano dodatkowe informacje i właściwą dokumentację.

Władze Włoch wyjaśniły specyficzny charakter systemu usług z zakresu zarządzania 
odpadami wprowadzonego na Sycylii po tym, jak w maju 1999 r. przewodniczący Rady 
Ministrów ogłosił stan wyjątkowy w dziedzinie odpadów oraz po powołaniu komisarza do 
spraw wspomnianych problemów. W szczególności środki przyjęte przez władze regionalne 
na Sycylii w celu rozwiązania problemów obejmowały utworzenie 27 „Ambiti Territoriali 
Ottimali” i wymagały, aby każda ze wspólnot należących do poszczególnych ATO stworzyła 
przedsiębiorstwo wewnętrzne („società d’ambito”), któremu miała przekazać właściwe 
kompetencje z zakresu zintegrowanego zarządzania odpadami.

Zgodnie ze wspomnianą decyzją wspólnoty wchodzące w skład ATO TP 2 w prowincji 
Trapani przekazały właściwe uprawnienia nowoutworzonej società d'ambito Belice 
Ambiente. Następnie, po obradach udziałowców w dniu 31 marca 2004 r., jednostka ta 
postanowiła, że sama będzie świadczyła przedmiotowe usługi, z pominięciem procedury 
udzielania zamówień publicznych.

Wnioski

Na podstawie powyższych argumentów służby Komisji Europejskiej stwierdzają, że 
administracja cyklem zintegrowanego zarządzania odpadami przez ATO TP2 nie może zostać 
uznana za przedmiot zakontraktowania lub zlecenia świadczenia usług w rozumieniu prawa 
wspólnotowego, lecz należy traktować ją jako wewnętrzne przekazanie uprawnień w ramach 
tej samej administracji. Przepisy wspólnotowe dotyczące udzielania zamówień publicznych 
i koncesji nie mają w tym przypadku zastosowania, podobnie jak wyjątek dotyczący 
wewnętrznego świadczenia usług, w sprawie którego wielokrotnie orzekał ETS (Teckal, C-
107/98, Parking Brixen, C-458/03).

W świetle powyższych argumentów, po przekazaniu ich składającemu skargę/petycję 
i zachęceniu go do dostarczenia w ciągu czterech tygodni wszelkich dalszych dowodów 
pozwalających na obalenie tych wniosków Komisja Europejska postanowiła zamknąć sprawę 
na swoim 1794 posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2007 r. 

Na podstawie nadesłanej petycji, która nie zawiera żadnych nowych informacji, Komisja 
Europejska nie może stwierdzić żadnego złamania przepisów z zakresu udzielania zamówień 
publicznych.
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