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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Angående: Framställning 179/2006, ingiven av Giuseppe De Simone (italiensk medborgare), 

för Comitato MOSAICO, och undertecknad av ytterligare 13 personer, om 
påstådd överträdelse av gemenskapslagstiftningen om offentliga 
anbudsförfaranden inom avfallshanteringssektorn

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren riktar på flera punkter kritik mot ”Belice ambiente S.p.a.”, ett publikt 
aktiebolag i Trapani-provinsen, och ifrågasätter lönsamheten, effektiviteten och rationaliteten 
i dess samordnade avfallshanteringsverksamhet och hänvisar i detta sammanhang till den 
nationella och regionala lagstiftning som gäller denna offentliga tjänst. Särskilt invänder 
framställaren mot de orimliga avgifter som företaget tar ut (tre gånger det normala), dess 
förvaltningsmetoder och dess policy att tilldela uppgifter ”in house” i stället för att anordna 
offentliga upphandlingar. Medan detta är förenligt med gemenskapsrätten (Teckal-domen i 
mål C-107/98, etc.) menar han att de offentliga intressenterna, de kommunala myndigheterna, 
inte ges de reella tillsynsmöjligheter som anges i gemenskapsrätten och att styrelsen och 
förvaltningen agerar utan någon hänsyn till dem. Därför saknar de kännedom om kostnaden 
för de tjänster som tillhandahålls inom de egna kommunerna eller de inkomster som erhålls 
genom den miljöskatt som betalas för avfallsinsamlingen. Det grundläggande villkoret för ”In 
House Providing”, som tillåts under särskilda omständigheter enligt gemenskapsdirektiven 
om offentliga anbudsförfaranden, uppfylls därför inte. Han anger att företaget, som i praktiken 
är ett offentligt monopol, utöver att ta ut orimliga avgifter inte heller förvaltas på ett 
tillräckligt öppet och rationellt sätt när det gäller till exempel differentierade avgifter och 
tillämpningen av principen ”förorenaren betalar”. Därför efterlyser han brådskande åtgärder 
från unionens sida.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 juli 2006. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens preliminära svar, mottaget den 10 november 2006.

I. Framställningen – sammanfattning av fakta

Framställaren klagar över avfallshanteringstjänster som tillhandahålls av ett publikt 
aktiebolag, nämligen ”Belice Ambiente S.p.a” inom ”Ambito Territoriale Ottimale” (bästa 
regionala indelning) TP 2, vilka utförs inom territoriet Trapani-provinsen i Sicilien och 
omfattar kommunerna Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibelllina, Mazara del Vallo, 
Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa och Vita. 

Enligt den information som gjorts tillgänglig för kommissionen, godkände de kommuner som 
faller inom ramen för ATO TP 2 genom beslut inom sina respektive kommunala råd förslaget 
till stadga för Belice Ambiente och tilldelade detta företag alla uppgifter i fråga om 
avfallshanteringstjänster som tidigare utfördes av kommunala myndigheter. Belice Ambiente 
bildades som ett bolag den 22 december 2002 inför notarius publicus och dess aktiekapital 
innehas helt och hållet av kommunerna i fråga och av Trapani-provinsen. 

Särskilt, genom ett beslut från ett möte med aktieägarna i Belice Ambiente daterat 
den 31 mars 2004, har kommunerna i fråga bestämt att i detta fall förvalta de relevanta 
tjänsterna på basis av ”In House Provision” snarare än att utkontraktera dem genom offentliga 
upphandlingar. Framställaren hävdar att den direkta tilldelningen av 
avfallshanteringstjänsterna till Belice Ambiente strider mot gemenskapsrätten om offentlig 
upphandling, såsom den tolkas i EG-domstolens rättspraxis.

Ett klagomål som framställaren översände till Europeiska kommissionen i januari 2006 har 
registrerats hos Europeiska kommissionens generalsekretariat som ärende nr 2006/4420. 

II. Kommissionens kommentarer till argumenten i framställningen

Tilldelningen av avfallshanterings- och avfallsbehandlingstjänsterna till Belice Ambiente 
skulle kunna karaktäriseras både som ett offentligt tjänsteavtal eller en tjänstekoncession 
enligt EG-rätten.

I rådets direktiv 92/50/EEG1 av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av tjänster, definieras offentliga tjänsteavtal som ”skriftliga avtal med 
ekonomiska villkor mellan en tjänsteleverantör och en upphandlande myndighet”
(artikel 1 a). Offentliga avtal som gäller tjänster som förtecknats i bilaga IA i 
direktiv 92/50/EEG, såsom avloppsrening och avfallshantering och vars värde överstiger det 
tröskelvärde som fastställs i artikel 7 i nämnda direktiv, ska tilldelas i enlighet med 
bestämmelserna under rubrikerna III–VI. 

Fastän tjänstekoncessioner enligt den nu gällande gemenskapsrätten inte omfattas av 
bestämmelserna i direktiven om offentlig upphandling, har kommissionen i sitt 
tolkningsmeddelande om koncessioner enligt EG-rätten2 förtydligat att deras tilldelning inte 
desto mindre ska överensstämma med EG-fördragets grundläggande regler i allmänhet, och 
med principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet i synnerhet. Denna princip 

                                               
1 EGT L 209, 24.7.1992.
2 EGT C 121, 29.4.2000.
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medför en skyldighet till öppenhet i och med att man måste säkra en grad av annonsering som 
är tillräckligt för att tjänstemarknaden ska kunna öppnas för konkurrens, till fördel för 
eventuella potentiella anbudsgivare. 

Oavsett om tilldelandet i fråga rättsligt betraktas som ett offentligt avtal eller som en 
koncession, följer det av det ovan nämnda att EG-rätten om offentlig upphandling och 
koncessioner kräver att alla offentliga myndigheter som tilldelar offentliga tjänsteavtal eller 
tjänstekoncessioner till en person som är rättsligt skild från dem uppfyller vissa skyldigheter i 
fråga om offentliggörande och anbud. 

Som domstolen upprepade gånger har klargjort, kan det förhålla sig på annat sätt bara i ett fall 
där den offentliga myndighet som är upphandlande myndighet över den separata enheten i 
fråga utövar en kontroll liknande den som den utövar över sina egna avdelningar, och denna 
enhet utför huvuddelen av sin verksamhet i samband med den kontrollerande offentliga 
myndigheten (så kallat ”in house”-undantag)1. Eftersom det är en fråga om undantag från de 
allmänna bestämmelserna i gemenskapsrätten, måste de två villkor som angetts ovan tolkas 
strikt och bevisbördan för att det föreligger särskilda omständigheter som berättigar ett 
undantag från dessa regler åligger den person som önskar åberopa dessa omständigheter2.

I detta fall tyder den information som tillhandahållits av framställaren på att den kontroll som 
utövas av de upphandlande kommunerna över Belice Ambiente inte är ”liknande” den som 
kommunerna utövar över sina egna avdelningar. De kontrollmöjligheter som kommunerna har 
i egenskap av aktieägare i Belice Ambiente möjliggör inte för dem att på ett avgörande sätt 
påverka de strategiska målen och de viktiga besluten i detta företag, inklusive beslut som 
gäller den operativa förvaltningen och finansieringen av avfallstjänsterna. 

III. Slutsatser

Den direkta tilldelningen av avfallshanteringstjänster till Belice Ambiente utan säkrande av ett 
minimum av öppenhet som möjliggör för alla potentiellt intresserade tjänsteleverantörer att 
anmäla intresse för en sådan upphandling skulle kunna stå i strid med EG-lagstiftningen om 
offentliga avtal och koncessioner, på grundval av den information som tillhandahållits av 
framställaren.

Kommissionen håller på att ytterligare undersöka frågan för att fastställa om det i detta fall 
verkligen föreligger en överträdelse av gemenskapsrätten som berättigar att ett 
överträdelseförfarande inleds mot Italien enligt artikel 226 i EG-fördraget. Klaganden 
kommer att vederbörligen underrättas om utvecklingen i detta ärende.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 1 juni 2007.

I. Utveckling som gäller framställningen

Efter att ha undersökt klagomålet beslutade kommissionen, vid sitt möte nr 1761 den 
12 oktober 2006, att utfärda en formell underrättelse om inledande av ett 
                                               
1 Se domarna av den 18 november 1999, i mål C-107/98, ”Teckal Srl”, punkt 50; domen av den 11 januari 2005, 
i mål C-26/03, ”Stadt Halle”, punkt 49, och domen av den 13 oktober 2005, i mål C-458/03, ”Parking Brixen”, 
punkt 62).
2 Se domen av den 13 oktober 2005, i mål C-458/03, ”Parking Brixen”, punkt 63.
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överträdelseförfarande mot Italien enligt artikel 226 i EG-fördraget. I denna formella 
underrättelse hävdade kommissionen att det i detta specifika fall hade skett en överträdelse av 
rådets direktiv 92/50/EEG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 
tjänster och artiklarna 43 och 49 i EG-fördraget. Kommissionen uppmanade Italiens regering 
att inkomma med sina observationer samt all relevant information och dokumentation om 
tilldelningen av tjänsterna i fråga. 

Italienska myndigheter svarade på den formella underrättelsen med ett meddelande som 
översändes till kommissionens tjänsteavdelningar i januari 2007. Den informationen och de 
omfattande dokument som därmed tillhandahölls undersöks för närvarande av kommissionen. 

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Enligt den information som gjorts tillgänglig för kommissionen, hade de kommuner som 
faller inom ramen för ATO TP 2 genom beslut i sina respektive kommunala råd godkänt 
förslaget till stadga för Belice Ambiente och tilldelat detta företag alla uppgifter i samband 
med avfallshanteringstjänster som tidigare utfördes av kommunala myndigheter. Belice 
Ambiente inrättades inför notarius publicus den 22 december 2002 och dess aktiekapital 
innehades helt och hållet av kommunerna i fråga och av Trapani-provinsen. 

Genom ett beslut från mötet med aktieägarna i Belice Ambiente, daterat den 31 mars 2004, 
hade kommunerna i fråga beslutat att förvalta de relevanta tjänsterna genom Belice Ambiente 
i stället för att utkontraktera dem genom offentlig upphandling. Framställaren hävdade att den 
direkta tilldelningen av avfallshanteringstjänsterna till Belice Ambiente stod i strid med 
gemenskapsrätten om offentlig upphandling, såsom den tolkas i EG-domstolens rättspraxis.

Ett klagomål inlämnades också av framställaren till Europeiska kommissionen i januari 2006 
och registrerades hos Europeiska kommissionens generalsekretariat som ärende nr 2006/4420, 
enligt artikel 226 i fördraget.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Kommissionen gick vidare med behandlingen av det registrerade klagomålet enligt det 
normala förfarandet för överträdelser. En offentlig underrättelse skickades till italienska 
myndigheter i oktober 2006, där man ifrågasatte den direkta tilldelningen av kontraktet för 
avfallshanterings- och avfallsbehandlingstjänster till Belice Ambiente, som varande i strid 
med det då gällande direktiv 92/50/EEG och artiklarna 43 och 49 i EG-fördraget. 

De italienska myndigheterna svarade på den offentliga underrättelsen i december 2006 och i 
april 2007 hölls ett möte med kommissionen för att diskutera ärendet. Efter detta möte 
överlämnades samma månad ytterligare information och relevant dokumentation till 
kommissionen.

De italienska myndigheterna förklarade den särskilda karaktären hos systemet med 
avfallsinsamlings- och avfallshanteringstjänster såsom de utförs i Sicilien efter att 
ministerrådets ordförande i maj 1999 utfärdat undantagstillstånd i samband med 
avfallsinsamling, och en delegerad kommissionär utnämnts för att hantera situationen. De 
åtgärder som antogs av de regionala myndigheterna i Sicilien för att hantera nödsituationen 
inkluderade särskilt inrättandet av 27 ”Ambiti Territoriali Ottimali” (ATO), och det krävdes 
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att alla kommuner inom varje ATO skulle inrätta ett internt företag (”società d'ambito”) och 
åt detta företag överlåta de befogenheter som gällde den samordnade avfallshanteringen.

I linje med ovannämnda beslut delegerade de kommuner som tillhör ATO TP 2 i Trapani-
provinsen sina respektive befogenheter till det nyinrättade ”società d'ambito” Belice 
Ambiente. Denna enhet beslutade senare, efter ett beslut som fattades av aktieägarna 
den 31 mars 2004, att på egen hand utföra tjänsterna i fråga, utan att anordna någon offentlig 
upphandling.

Slutsatser

Mot bakgrund av det ovan nämnda anser kommissionen att förvaltningen av en samordnad 
avfallshantering inom ATO TP 2 inte kan anses vara föremål för något tjänsteavtal eller 
någon tjänstekoncession i gemenskapsrättens mening, utan ska ses som en intern överlåtelse 
av befogenheter inom samma förvaltning. Därför är gemenskapens lagar om offentlig 
upphandling och koncessioner inte tillämpliga, och det undantag som gäller ”In House 
Providing”, såsom det behandlats av EG-domstolen i olika mål (Teckal, C-107/98, Parking 
Brixen, C-458/03), är inte heller relevant i detta fall.

Efter att klaganden/framställaren hade informerats om kommissionens argument, och han 
getts möjlighet att inom fyra veckor förelägga eventuella ytterligare bevis för att vederlägga 
kommissionens slutsatser, beslutade kommissionen vid sitt 1794:e möte den 27 juni 2007 att 
avsluta detta ärende. 

På grundval av den ingivna framställningen, som inte innehåller några nya faktorer, kan inte 
kommissionen konstatera någon överträdelse av lagen om offentlig upphandling.
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