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Относно: Петиция 0639/2008, внесена от Luigi Giovanni Solinas, с италианско 
гражданство, относно неизпълнение на решение на Съда на Европейските 
общности 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира, че италианската държава не е изпълнила решение 
на Съда на Европейските общности (Дело C-217/06), свързано с процедура за възлагане 
на обществена поръчка в Сардиния. От друга страна той упреква Европейската 
комисия, че не е предприела никакви мерки срещу Италия по този въпрос. Вносителят 
на петицията изисква Европейския парламент да се намеси, за да се гарантира правната 
сигурност в Европа. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

След получаването на жалба през 2003 г., Комисията образува процедура за нарушение 
срещу Италия, предмет на която беше прякото възлагане от община Stintino на 
дружеството Maresar Soc. Cons. arl на следните дейности: „проектиране и строителство
във връзка с техническото и структурно модернизиране, преустройството и 
завършването на водоснабдителните и канализационните мрежи, пътната мрежа, 
структурите и съоръженията, обслужващи селището, туристическите селища на 
територията на община Stintino и извън нея, включително почистването и премахването 
на последствията от замърсяването на крайбрежната ивица и на прилежащите й 
туристически центрове“. 
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След като нарушението не беше отстранено по време на досъдебната процедура, на 12 
май 2006 г. Комисията сезира Съда на Европейските общности с иск за установяване на 
неизпълнение на задължения на основание член 226 от Договора срещу Италианска 
република (Дело C-217/06). 

Комисията счете, че възлагането на гореспоменатите дейности на Maresar по силата на
Споразумение № 7/91 от 2 октомври 1991 г. и последвалите изменения, сключени 
между дружеството и община Stintino, представляват неизпълнение на задължения от 
страна на Италианската република по силата на Директива 71/305/ЕИО на Съвета от 26 
юли 1971 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки за строителство1, приложима към момента на сключване на гореспоменатото 
споразумение. 

С решението си от 4 октомври 2007 г.2, Съдът на Европейските общности прие за 
основателно възражението на Комисията и постанови, че: „като е допуснала да 
продължи изпълнението на поне една от дейностите, възложени на дружество Maresar 
Soc. Cons. arl от община Stintino по силата на Споразумение № 7/91, подписано на 2 
октомври 1991 г .  и на допълнителните актове, сключени впоследствие от същите 
страни, Италианската република не е изпълнила задълженията си съгласно Директива 
71/305/ЕИО, и по-специално на член 3 и член 12 от нея.“

С писмо от 19 октомври 2007 г., Комисията на Европейските общности отправи
запитване до италианското правителство относно мерките, предприети за изпълнението 
на това решение.

В своя отговор италианските органи посочиха, че незаконно възложените на Maresar 
дейности са били изцяло завършени преди решението на Съда, че управлението на 
обекта от Maresar е приключило на 31.12.2006 г., като по този начин е прекратено всяко 
правно отношение, произтичащо от сключването на споразумение № 7/91 и от 
последващите допълнителни актове, и че във всеки случай община Stintino, на сесия на 
Общински съвет № 58 от 26 ноември 2007 г., е декларирала, че споразумението и 
допълнителните актове, сключени между общинската администрация и Maresar в 
нарушение на общностното право в областта на обществените поръчки, са престанали 
да имат правни последици. 

При това положение, Комисията счете, че тъй като последиците от неизпълнението са 
изчерпани, горепосочената сесия №. 58/2007 е било единствената мярка, която е било 
възможно да се предприеме за съобразяване с решението на Съда. 

На 3 април 2008 г. Комисията взе решение да приключи случая. 

                                               
1 Публикувана в ОВ L 185 от 16.8.1971 г., стр. 5-14.

2 Решение, което все още не е публикувано в Сборника (съобщение за решението, 
публикувано в ОВ C 178 от 29.7.2006 г.). 
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Вносителят на петицията е жалбоподателят, който е протестирал пред Комисията 
относно незаконността на прякото възлагане на горепосочените дейности на Maresar. 
Вследствие на неговата жалба Комисията е започнала процедура за нарушение, която е 
завършила с гореспоменатото решение на Съда на Европейските общности.

В качеството си на жалбоподател, вносителят на петицията е информиран за етапите на 
процедурата. След решението на Съда на Европейските общности службите на 
Комисията са го информирали с писмо от 31 януари 2008 г. за намерението си да 
предложат случаят да бъде приключен, като са обяснили причините за това решение и 
са му дали възможност да предостави нови елементи, които биха могли да го променят. 
Вносителят на петицията е формулирал наблюденията в писмо от 24 февруари 2008 г, 
без обаче, да предостави нови елементи. С писмо от 15 април 2008 г. службите на 
Комисията са го информирали, че случаят е приключен, като са изложили
допълнителни обяснения за причините за това решение.

С настоящата петиция вносителят посочва незаконността на решението на Комисията 
да приключи случая, което счита за лишено от необходимата обосновка и за 
юридически неиздържано. Аргументите на вносителя на петицията могат да се обобщят 
както следва: 

-фактът, че дейностите са приключили изцяло, не би могъл да оправдае приключването
на случая, тъй като това би означавало да се лиши от всякакъв полезен резултат както 
процедурата за неизпълнение на задължения, така и решението на Съда; 

- Комисията не е предприела нищо, за да осигури изпълнението на решението, а е 
трябвало да започне процедура за неизпълнение на задължения на основание член 228
от Договора, за да поиска от Съда да наложи на Италия заплащане на имуществена 
санкция или еднократно платима сума.

- според него, съдебната практика по отношение на допустимостта на исковете за 
установяване на неизпълнение на задължения, предявени на основание член 228 от 
Договора, посочена от Комисията, не е показателна за дадения случай.

Тъй като счита, че Комисията не е изпълнила задължението си да осигури 
изпълнението на решението на Съда, вносителят на петицията отправя искане към 
Европейския парламент да упражни своите правомощия, и по-специално правото да 
сезира Съда на Европейските общности, за да възстанови правната сигурност. 

На първо място, Комисията желае да припомни, че процедурата за неизпълнение на 
задължения, предвидена в член 226 от Договора за ЕО, цели да установи неизпълнение 
на задължения от страна на държава-членка по силата на общностното право. 

Решението на Съда, в което се установява неизпълнение на задължения, задължава 
държавата-членка да предприеме необходимите мерки за изпълнение на настоящото 
решение. Комисията, която следва да осигури изпълнението на решението, може да 
сезира Съда на Европейските общности с иск за установяване на неизпълнение на 
задължения на основание член 228 от Договора, с оглед на налагането на парични 
санкции на съответната държава-членка, само в случай че последната не е предприела 
необходимите мерки за изпълнение на решението в рамките на срока, предвиден в 
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мотивираното становище, което Комисията може да изпрати в отговор нова досъдебна
процедура. 

Във въпросния случай Съдът установи неизпълнение на задълженията, които 
произтичат от правилата на Общността относно обществените поръчки.

Тъй като основната цел на тези правила е да се осигури отварянето на обществените 
поръчки за европейската конкуренция, изпълнението на решение, което постановява 
тяхното нарушение, съдържа задължението за прекратяване на изпълнението на 
незаконно възложената обществена поръчка и повторното й възлагане чрез покана за 
представяне на оферти в съответствие с правилата на Общността.

Очевидно е, че когато поръчката е изцяло изпълнена, тя няма вече правна сила и че не 
съществува друга възможна мярка за да се осигури този резултат. Също така е
очевидно, че не може да се възложи за втори път поръчка, която вече е изцяло 
изпълнена. 

Въз основа на тези съображения Съдът на Европейските общности заяви, че иск за 
установяване на неизпълнение на задължения, чиито предмет е нарушението на 
правилата за обществените поръчки, е недопустим, ако незаконно предоставената 
поръчка е изчерпало своето действие (вж. Решение от 11 октомври 2007 г., дело C-
237/05). Въпреки че тази съдебна практика се отнася до процедурата за неизпълнение 
на задължения на основание член 226 от Договора, установеният от нея принцип следва 
да се прилага също така в рамките на процедурата за неизпълнение на задължения, 
посочена в член 228. 

Що се отнася, по-специално, до решението, предмет на настоящата петиция, 
необходимо е да се отбележи, че споразумение № 7/91 е предвиждало възможността да 
се възложат на Maresar серия от обекти чрез препращане към допълнителните актове за 
идентифициране на специфичните дейности, които следва да се извършат. 

Съдът констатира, че при изтичането на крайния срок, определен в мотивираното 
становище, изпратено от Комисията на Италия (18 декември 2004 г.), част от 
специфичните дейности, посочени в допълнителните актове, сключени между 1991 и 
2001 г., още са били в процес на изпълнение1. 

При все това, към датата на решението, тези дейности са били вече изцяло изпълнени и 
със сигурност не са могли да бъдат обект на повторно възлагане. Тъй като поръчката, 
чиито предмет са тези строителни работи, нямаше повече последици, Комисията не 
можеше да изисква приемането на други мерки по този повод.

От друга страна, беше необходимо да се гарантира, че горепосоченото споразумение 
няма да се използва за възлагането на други специфични дейности, които се отнасят 
                                               
1По време на процедура за неизпълнение на задължения, Съдът следва действително да 
вземе предвид ситуацията при изтичането на крайния срок (по правило два месеца), 
определен в мотивираното становище на Комисията, в който държавата-членка се 
задължава да отстрани нарушението, предмет на същото мотивирано становище.
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към неговия предмет. Комисията провери, че са били предприети подходящи мерки за 
тази цел, а именно сесия № 58 на Общинския съвет на Stintino от 26 ноември 2007 г., 
която обявява прекратяването на всяко действие на въпросното споразумение. 

Комисията счита, че никаква друга мярка за изпълнение на решението не може да се 
изисква от италианските органи. Освен това, вносителят на петицията не посочва 
мерките, които според него, е следвало да бъдат предприети.

Комисията желае да отбележи също така, че не е съгласна със становището на 
вносителя на петицията, съгласно което въпросното решение няма да има ефективни
последствия.

Последствие от това решение е не само, че споразумение № 7/91 е обявено за 
недействително, а и че то установява незаконността на прякото възлагане на Maresar на 
гореспоменатите поръчки. 

В това отношение следва да се припомни задължителният характер на решенията на 
Съда на Европейските общности, които националните съдии са длъжни съблюдават. В 
частност, решенията, които обявяват неизпълнението на задължения от държава-
членка, създават основа за евентуална отговорност на тази държава-членка по
отношение на лицата, които черпят права от посоченото неизпълнение. 

Лицата, претърпели вреди поради нарушение на общностните правила в областта на 
обществените поръчки от страна на община Stintino, могат да се позоват на решението 
пред националните съдилища, които не могат да се отклонят от становището на Съда, 
съгласно което прякото възлагане на обществената поръчка в полза на Maresar не в 
съответствие с общностното право. 

Комисията е предприела необходимите инициативи, за да осигури изпълнението на 
решението на Съда на Европейските общности от 4 октомври 2007 г. по Дело C-217/06. 
В това отношение,тя е потвърдила, че италианските органи са предприели единствената 
мярка, която е било възможно да предприемат, за да се съобразят с решението на Съда.

Не се предвижда никаква друга инициатива.


