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Petiţia nr. 179/2006, adresată de Giuseppe De Simone, de naţionalitate italiană, în 
numele comisiei Mosaico, purtând 13 semnături, privind presupusa încălcare a 
legislaţiei comunitare privind procedurile de licitaţie publică în sectorul gestionării 
deşeurilor

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul exprimă o serie de critici la adresa societăţii publice cu răspundere limitată 
„Belice ambiente S.p.A.” din provincia Trapani, punând sub semnul întrebării economia, 
eficienţa şi raţionalitatea operaţiunilor acesteia de gestionare a deşeurilor şi referindu-se, în 
acest sens, la legislaţia naţională şi regională aplicabilă serviciilor publice în discuţie. În 
special, petiţionarul obiectează faţă de tarifele exorbitante aplicate de societate (de trei ori faţă 
de normă), faţă de metodele de gestionare şi de politica de alocare a sarcinilor în interiorul 
societăţii, în locul emiterii unor cereri de ofertă. Deşi acest fapt este compatibil cu legislaţia 
comunitară (hotărârea Teckal în cauza C-107/98 etc.), acesta susţine că persoanele cheie din 
domeniul public, autorităţile municipale, nu beneficiază de puteri efective de supraveghere 
stipulate de aceasta şi că adunarea administrativă şi consiliul acţionează fără a se referi la 
acestea, iar ca urmare nu cunosc costul serviciilor prestate în propriile localităţi sau veniturile 
încasate din taxa de mediu datorată pentru colectarea gunoiului. Astfel, condiţia fundamentală 
pentru prestarea la nivel intern, permisă în situaţii excepţionale de directivele Comunităţii 
privind procedurile de licitaţie publică, nu este îndeplinită. Acesta menţionează că, separat de 
aplicarea unor tarife incorecte, societatea, care este de fapt monopol de stat, nu este 
administrată într-un mod suficient de transparent şi raţional în legătură cu grilele diferenţiate 
de taxe şi aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”, de exemplu. În consecinţă, acesta 
solicită acţiunea urgentă a Uniunii. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 iulie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.
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3. Răspunsul provizoriu al Comisiei, primit la 10 noiembrie 2006.

I. Petiţia – Rezumatul faptelor

Petiţionarul reclamă prestarea serviciilor de gestionare a apelor de către o societate de stat cu 
răspundere limitată, şi anume „Belice Ambiente S.p.a” din cadrul „Ambito Territoriale 
Ottimale” (divizia teritorială optimă) TP 2, din teritoriul provinciei Trapani din Sicilia şi care 
include localităţile Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibelllina, Mazara del Vallo, 
Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa şi Vita. 

Potrivit informaţiilor puse la dispoziţia Comisiei, localităţile care cad sub incidenţa ATO TP2 
au aprobat prin intermediul unei deliberări a consiliilor municipale relevante proiectul 
statutului Belice Ambiente şi au acordat întreprinderilor menţionate toate sarcinile legate de 
serviciul de gestionare a deşeurilor, anterior derulate de autorităţile municipale. Mai mult 
decât atât, Belice Ambiente a fost înfiinţată la 22 decembrie 2002 prin act public, iar capitalul 
social al acesteia este deţinut integral de municipalităţile relevante şi de provincia  Trapani. 

În special, astfel cum rezultă dintr-o decizie a Adunării acţionarilor Belice Ambiente din data 
de 31 martie 2004, municipalităţile implicate au decis, în acest caz, să gestioneze serviciile 
relevante în baza asigurării din resurse interne şi nu să le contracteze prin licitaţii publice. 
Petiţionarul susţine că acordarea directă a serviciilor de gestionare a deşeurilor întreprinderii
Belice Ambiente încalcă legislaţia Comunităţii privind achiziţiile publice, astfel cum a fost 
interpretată de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene.

O plângere adresată de petiţionar Comisiei Europene în luna ianuarie 2006 a fost înregistrată 
de Secretariatul General al Comisiei Europene drept cazul nr. 2006/4420. 

II. Observaţiile Comisiei privind argumentele petiţiei

În conformitate cu legislaţia CE, acordarea serviciilor de gestionare şi epurare a deşeurilor 
întreprinderii Belice Ambiente ar putea fi calificată atât ca un contract de prestări servicii 
publice, cât şi ca un contract de concesiune de servicii.

Directiva 92/50/CEE1 a Consiliului din 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţii publice de servicii defineşte contractele de achiziţii publice 
de servicii ca fiind „contracte cu interes pecuniar încheiate în scris între un furnizor de 
servicii şi o autoritate contractantă” [articolul 1, punctul a)]. Contractele publice care au ca 
obiect servicii enumerate în anexa IA la Directiva 92/50/CEE, precum serviciile de canalizare 
şi preluare a gunoiului şi a căror valoare depăşeşte pragul prevăzut de articolul 7 din directiva
menţionată, vor fi atribuite în conformitate cu dispoziţiile titlurilor III - VI. 

Deşi concesionarea de servicii, în conformitate cu legislaţia actuală, nu face obiectul 
dispoziţiilor directivelor privind achiziţiile publice, Comisia a clarificat, în Comunicarea 

                                               
1 JO L 209, 24.7.1992



CM\749766RO.doc 3/5 PE380.905v03-00

RO

interpretativă privind concesiunile în temeiul legislaţiei Comunităţii1, faptul că acordarea 
acestora trebuie, cu toate acestea, să respecte regulile fundamentale ale Tratatului CE în 
general şi principiul nediscriminării pe criterii de naţionalitate, în special, principiul implicând 
o obligaţie de transparenţă care constă în asigurarea, în beneficiul oricărui potenţial ofertant, a 
unui grad de publicitate suficient care să permită deschiderea pieţei serviciilor către 
concurenţă. 

Indiferent de calificarea legală a acordării în cauză drept contract public sau concesiune, din 
cele de mai sus rezultă că legislaţia CE privind contractele şi concesiunile publice impune 
oricărei autorităţile de stat care atribuie contracte de servicii publice sau concesiuni de servicii 
unei persoane juridic distincte să respecte anumite obligaţii legate de publicitate şi licitaţie.  

Astfel cum a clarificat în numeroase rânduri Curtea de Justiţie, aceste obligaţii nu trebuie 
respectate exclusiv în cazul în care autoritatea publică care este autoritate contractantă 
exercită asupra entităţii separate în discuţie un control similar celui exercitat asupra propriilor 
departamente şi în cazul în care entitatea respectivă îşi derulează o parte semnificativă din 
activităţi cu autoritatea publică sau autorităţi publice care exercită controlul (aşa-numita 
excepţie „internă”)2. Reprezentând o derogare de la regulile generale ale legislaţiei 
comunităţii, cele două condiţii menţionate mai sus trebuie interpretate în mod strict, iar 
sarcina probei privind existenţa unor situaţii excepţionale care justifică derogarea îi revine 
persoanei care doreşte să se bazeze pe aceste circumstanţe3.

În cazul supus examinării, informaţiile furnizate de petiţionar par să indice faptul că acest 
control exercitat de municipalităţile acordante asupra Belice Ambiente nu pare a fi „similar”
celui exercitat asupra propriilor departamente, deoarece drepturile de control exercitate de 
municipalităţile în discuţie, în calitatea acestora de acţionari ai Belice Ambiente, nu le-ar 
permite să influenţeze în mod decisiv obiectivele strategice şi deciziile semnificative ale 
întreprinderii în discuţie, inclusiv deciziile privind conducerea operativă şi finanţarea 
serviciilor relevante aferente deşeurilor. 

III. Concluzii

În baza informaţiilor furnizate de petiţionar, atribuirea directă a serviciilor de gestionare a 
deşeurilor întreprinderii Belice Ambiente, fără asigurarea unei minime transparenţe care să le 
permită tuturor potenţialilor furnizori de servicii interesaţi să îşi exprime interesul în acest 
sens ar putea încălca legislaţia CE privind contractele şi concesiunile publice.

Comisia derulează o investigaţie suplimentară a acestui aspect în vederea stabilirii faptului 
dacă, în cazul de faţă, există într-adevăr o încălcare a legislaţiei Comunităţii care justifică 
iniţierea unei proceduri privind încălcarea împotriva Italiei, în conformitate cu articolul 226 
din Tratatul CE. Reclamantul va fi pe deplin informat privind derularea cazului.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 1 iunie 2007.
                                               
1 JO C 121, 29.4.2000
2 A se vedea hotărârea din 18.11.1999, în cauza C-107/98, „Teckal Srl”, alineatul 50; hotărârea din 11.1.2005, 

în cauza C-26/03, „Stadt Halle” alineatul 49, şi hotărârea din 13.10.2005, în cauza C-458/03, „Parking 
Brixen”, alineatul 62).

3 A se vedea hotărârea din 13.10.2005, în cauza C-458/03, „Parking Brixen” alineatul 63.
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I. Evenimente privind petiţia

Ulterior investigării plângerii nr. 1761, cu ocazia reuniunii acesteia din 12 octombrie 2006, 
Comisia a decis emiterea unei scrisori de aviz formal de iniţiere a procedurii privind
încălcarea împotriva Italiei, în conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE. În scrisoarea de
aviz formal, Comisia a susţinut o încălcare, în acest caz, a Directivei 92/50/CEE a Consiliului
privind coordonarea procedurilor de acordare a contractelor de servicii publice şi articolelor 
43 şi 49 din Tratatul CE, şi a invitat guvernul italian să prezinte observaţii, precum şi toate 
informaţiile şi documentaţiile pertinente privind atribuirea serviciilor în discuţie. 

Autorităţile italiene au răspuns la scrisoarea de aviz formal printr-o notă transmisă serviciilor 
Comisiei în luna ianuarie 2007. Informaţiile şi documentele voluminoase furnizate sunt în 
prezent examinate de serviciile Comisiei.  

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Potrivit informaţiilor furnizate Comisiei, localităţile care cad sub incidenţa ATO TP2 au 
aprobat, prin intermediul unei deliberări a consiliilor municipale relevante, proiectul 
statutului Belice Ambiente şi au acordat întreprinderii menţionate toate sarcinile legate de 
serviciul de gestionare a deşeurilor, derulate anterior de autorităţile municipale. Mai mult, 
Belice Ambiente a fost  fondat prin act public la 22 decembrie 2002, iar capitalul social al 
acesteia este deţinut integral de municipalităţile relevante şi de provincia  Trapani. 
În special, astfel cum reiese dintr-o decizie a Adunării acţionarilor Belice Ambiente din data 
de 31 martie 2004, municipalităţile implicate au decis să realizeze serviciile relevante prin 
intermediul Belice Ambiente mai degrabă decât să le contracteze prin licitaţii publice. 
Petiţionarul susţine că acordarea directă a serviciilor de gestionare a deşeurilor întreprinderii 
Belice Ambiente constituie o încălcare a legislaţiei comunitare privind achiziţiile publice, 
astfel cum a fost interpretată de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

O reclamaţie a fost adresată, de asemenea, de către petiţionar Comisiei Europene în luna 
ianuarie 2006 şi înregistrată de Secretariatul General al Comisiei Europene drept cazul nr. 
2006/4420, conform articolului 226 din tratat. 

Comentariile Comisiei privind petiţia

Comisia a continuat examinarea plângerii înregistrate conform procedurii uzuale pentru 
încălcări. A fost trimisă  o scrisoare de notificare formală autorităţilor italiene în octombrie 
2006, contestând/punând la îndoială acordarea directă a contractului pentru serviciile de 
gestionare şi tratare a deşeurilor întreprinderilor Belice Ambiente ca fiind o încălcare a 
Directivei 92/50/CEE şi a articolelor 43 şi 49 din Tratatul CE aplicabile în acel moment. 

Autorităţile italiene au răspuns scrisorii de notificare formală în decembrie 2006 şi o reuniune
cu serviciile Comisiei a avut loc în aprilie 2007 pentru a discuta cazul. În urma reuniunii, au 
fost furnizate serviciilor Comisiei informaţii suplimentare şi documentaţii relevante mai târziu 
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în aceeaşi lună. 

Autorităţile italiene au explicat caracterul special al sistemului serviciului de colectare şi de 
gestionare a deşeurilor astfel cum a fost desfăşurat în Sicilia ca urmare a declarării stării de 
urgenţă privind colectarea deşeurilor în mai 1999, de către preşedintele Consiliului de 
Miniştri, şi nominalizarea unui comisar delegat să se ocupe de situaţie. În special, măsurile 
adoptate de autorităţile regionale din Sicilia pentru a aborda situaţia de urgenţă au inclus 
înfiinţarea a 27 „Ambiti Territoriali Ottimali” şi au solicitat ca toate  comunităţile din cadrul 
fiecărui ATO să înfiinţeze o întreprindere internă („società d'ambito”) şi să transfere acestora
competenţele corespunzătoare privind gestionarea integrată a deşeurilor.

În conformitate cu decizia menţionată mai sus, comunităţile care cad sub incidenţa ATO TP 2 
în provincia Trapani şi-au delegat competenţele adecvate către nou-înfiinţata società d'ambito
Belice Ambiente. Organizaţia a decis ulterior, ca urmare a unei deliberări adoptate de 
acţionari la 31 martie 2004, să realizeze serviciile respective fără organizarea unei proceduri 
publice de achiziţii publice.  

Concluzii 

Având în vedere faptele menţionate anterior, serviciile Comisiei consideră că administrarea 
unui ciclu integrat de gestionare a deşeurilor de către  ATO TP2 nu poate fi considerată ca 
făcând obiectul niciunui contract sau concesiuni de servicii în temeiul legislaţiei comunitare ci 
ca un transfer intern de competenţe în cadrul aceleiaşi administraţii. Astfel, legislaţia 
comunitară privind achiziţiile publice şi concesiunile nu se aplică, şi nici excepţia cu privire la 
furnizarea internă, astfel cum a fost hotărâtă de către CEJ în diferite cauze (Teckal, C-107/98, 
Parking Brixen, C-458/03), nu ar fi relevantă în acest caz.  

Având în vedere cele de mai sus, după ce a informat petiţionarul cu privire la argumentele 
sale şi l-a invitat să prezinte orice dovezi ulterioare pentru a combate concluziile în termen de 
patru săptămâni, Comisia a decis închiderea cazului în reuniunea cu numărul 1794 din 27 
iunie 2007. 

Pe baza petiţiei prezentate care nu conţine elemente noi, Comisia nu poate identifica nicio 
încălcare a legislaţiei privind achiziţiile publice.  
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