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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0639/2008 af Luigi Giovanni Solinas, italiensk statsborger, om 
manglende gennemførelse af domstolskendelse

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at den italienske stat ikke har gennemført en domstolskendelse (sag C-
217/06) om tildelingen af en bygge- og anlægskontrakt i Sardinien. Han bebrejder også 
Kommissionen, at den har undladt at skride til handling over for Italien i denne sag. Han 
anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og garantere retlig sikkerhed i Europa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Efter at have modtaget en klage i 2003 indledte Kommissionen en overtrædelsesprocedure 
mod Italien om Comune di Stintinos underhåndsaftale med selskabet Maresar Soc. Cons. arl 
om følgende aktiviteter: "udførelsen af planlægningen og opbygningen af arbejderne ved den 
teknologiske og strukturelle tilpasning, ombygning og fuldendelse af vand- og 
kloakledninger, af vejnettet, af bygninger og servicefaciliteter, i beboelsesområdet og de 
omkringliggende landsbyer og turistområder på Comune di Stintinos område, herunder 
inddæmning og oprensning af forurening på kysten og i dennes turistområder".

Da overtrædelsen ikke var blevet korrigeret under den administrative procedure, indbragte 
Kommissionen den 12. maj 2006 en sag for EF-Domstolen mod Italien om manglende 
overholdelse i henhold til traktatens artikel 226 (sag C-217/06). 
Kommissionen mente, at tildelingen af disse aktiviteter til Maresar med aftale nr. 7/91 af 2. 
oktober 1991 og senere aftaletillæg mellem dette selskab og Comune di Stintino udgjorde en 
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manglende overholdelse af Italiens forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 71/305/EØF af 
26. juli 1971 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige 
bygge- og anlægskontrakter1, der var gældende, da denne aftale blev indgået.

Domstolen fandt i sin dom af 4. oktober 20072 Kommissionens indvending begrundet og 
fastsatte, at: "den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets 
direktiv 71/305/EØF af 26. juli 1971 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til 
indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter og især i henhold til artikel 3 og 12, idet 
den har tilladt gennemførelsen af i hvert fald et af de arbejder, der af Comune di Stintino blev 
tildelt selskabet Maresar Soc. Cons. arl i henhold til aftale nr. 7/91, der blev underskrevet den 
2. oktober 1991, og ved de aftaletillæg, der efterfølgende blev indgået mellem samme parter."

I brev af 19. oktober 2007 forhørte Kommissionen sig hos den italienske regering om, hvilke 
foranstaltninger der var blevet truffet for at gennemføre denne dom.

De italienske myndigheder svarede, at de arbejder, der var blevet tildelt Maresar ulovligt, var 
blevet færdiggjort før Domstolens dom, at Maresars behandling af projektet blev afsluttet den 
31. december 2006, at ethvert retligt forhold i forbindelse med afslutningen af aftale nr. 7/91 
og senere aftaletillæg hermed var udløbet, og at Comune di Stintino under alle 
omstændigheder i kommunalrådets afgørelse nr. 58 af 26. november 2007 fastslog, at aftalen 
og aftaletillæggene mellem den kommunale administration og Maresar, der overtrådte 
fællesskabsbestemmelserne om indgåelse af offentlige kontrakter, ikke længere havde nogen 
juridisk virkning.

Kommissionen mente på baggrund heraf, at ovennævnte afgørelse nr. 58/2007, selv om 
virkningerne af overtrædelsen var afsluttet, udgjorde den eneste foranstaltning, som det stadig 
var muligt at træffe for at efterkomme Domstolens dom.

Den 3. april 2008 besluttede Kommissionen derfor at afslutte sagen.

Andrageren er den klager, der havde påpeget over for Kommissionen, at underhåndsaftalen 
om de ovennævnte arbejder til Maresar var ulovlig. Som følge af klagen indledte 
Kommissionen en overtrædelsesprocedure, der førte til Domstolens ovennævnte dom.

Andrageren er i sin egenskab af klager blevet informeret om de enkelte faser i proceduren.
Efter Domstolens dom har Kommissionens tjenestegrene i brev af 31. januar 2008 informeret 
ham om, at Domstolen ville foreslå, at sagen afsluttedes, og forklaret grundene til denne 
beslutning. Han fik mulighed for at komme med nye oplysninger, der kunne ændre denne 
beslutning. Andrageren fremsatte sine bemærkninger i brev af 24. februar 2008 uden dog at 
komme med nye oplysninger. I brev af 15. april 2008 informerede Kommissionen ham om, at 
sagen var blevet afsluttet, og gav yderligere forklaringer om grunden til denne beslutning.

                                               
1 Offentliggjort i EFT af 16.8.1971, s. 5-14.

2 Endnu ikke trykt i Samling af Afgørelse (meddelelse om dommen i EUT C 178 af 29.7.2006). 
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Med dette andragende påstår andrageren, at Kommissionens beslutning om at afslutte sagen 
var ulovlig, ikke indeholdt nogen fyldestgørende begrundelse og var juridisk 
utilfredsstillende. Andragerens argumenter kan sammenfattes som følger:

- det forhold, at arbejdet er blevet helt fuldført, kan ikke begrunde, at sagen afsluttes, da det 
ville svare til at undergrave selve meningen med både overtrædelsesproceduren og 
Domstolens dom

- Kommissionen har intet gjort for at få dommen gennemført og burde have indledt en 
overtrædelsesprocedure i henhold traktatens artikel 228 og anmodet Domstolen om at 
forpligte Italien til at betale en tvangsbøde eller et fast beløb

- retspraksis om, hvorvidt en traktatbrudssag kan behandles i henhold til traktatens artikel 228, 
som Kommissionen har nævnt, er ikke relevant i denne sag.

Da Kommissionen angiveligt har tilsidesat sin forpligtelse til at sørge for, at Domstolens dom 
blev gennemført, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at udøve sine beføjelser, 
navnlig beføjelsen til at indbringe sagen for Domstolen for at genoprette retssikkerheden.

Først og fremmest ønsker Kommissionen at minde om, at overtrædelsesproceduren i henhold 
til EF-traktatens artikel 226 sigter mod at påpege over for en medlemsstat, at den ikke 
opfylder sine forpligtelser i henhold til fællesskabsretten.

Domstolens dom, der konstaterer overtrædelsen, forpligter medlemsstaten til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger til dommens gennemførelse. Kommissionen, der skal sikre, at 
dommen gennemføres, kan kun indbringe en traktatbrudssag for Domstolen i henhold til 
traktatens artikel 228 og anmode om, at den pågældende medlemsstat pålægges økonomiske 
sanktioner, i tilfælde af at medlemsstaten ikke har truffet de til dommens opfyldelse 
nødvendige foranstaltninger inden for den fastsatte frist i den begrundede udtalelse, som 
Kommissionen kan sende efter en ny administrativ procedure.

I denne sag har Domstolen konstateret en overtrædelse af forpligtelserne i henhold til de 
fællesskabsretlige bestemmelser om indgåelse af offentlige kontrakter.

Da disse bestemmelsers primære formål er at sikre, at offentlige udbud er åbne for EU-
konkurrence, indebærer udførelsen af en dom, der erklærer, at der er sket en overtrædelse, en 
forpligtelse til at sætte en stopper for virkningerne af det offentlige udbud, der er tildelt 
ulovligt, og gennemføre en ny udbudsprocedure i overensstemmelse med de 
fællesskabsretlige bestemmelser.

Det er imidlertid indlysende, at udbuddet, når det er blevet helt gennemført, ikke har flere 
virkninger, og at der derfor ikke kan træffes nogen foranstaltninger for at sikre et sådant 
resultat. Det er også indlysende, at man heller ikke kan udbyde en kontrakt, der allerede er 
helt gennemført, endnu en gang.
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På baggrund af disse overvejelser har Domstolen fastslået, at et traktatbrudssøgsmål om 
overtrædelser af bestemmelserne om indgåelse af offentlige aftaler afvises, hvis den ulovligt 
indgåede kontrakt har udtømt alle sine virkninger (se dom af 11. oktober 2007, i sag C-
237/05). Selv om denne retspraksis vedrører overtrædelsesproceduren i henhold til traktatens 
artikel 226, skal det princip, der fastsættes, også anvendes for overtrædelsesprocedurer i 
henhold til artikel 228.

Hvad angår den dom, der er genstand for andragendet, bør det nævnes, at aftale nr. 7/91 
indeholdt muligheden for at tildele Maresar en række opgaver og henviste til aftaletillæg, der 
fastlagde de arbejder, der skulle gennemføres.

Domstolen har konstateret, at en række af de specifikke arbejdsopgaver i aftaletillæggene fra 
1991-2001 stadig var under udførelse1 ved udløbet af den frist, der var fastsat i den 
begrundede udtalelse, som Kommissionen sendte til Italien (18. december 2004).

Ved domsafsigelsen var disse arbejdsopgaver imidlertid afsluttet, og de kunne derfor 
naturligvis ikke blive udbudt en gang til. Da kontrakten for disse arbejdsopgaver ikke længere 
havde nogen virkning, kunne Kommissionen ikke kræve, at der blev truffet yderligere 
foranstaltninger i denne forbindelse.

Til gengæld skulle det sikres, at ovennævnte aftale ikke længere anvendtes til at indgå 
kontrakter om andre specifikke arbejdsopgaver med samme formål. Kommissionen har 
kontrolleret, at der var blevet truffet en passende foranstaltning i denne forbindelse, nemlig 
Comune di Stintinos afgørelse nr. 58 af 26. november 2007, ifølge hvilken enhver virkning af 
den pågældende aftale ophørte.

Kommissionen mener ikke, at de italienske myndigheder kan afkræves yderligere 
foranstaltninger til gennemførelse af dommen. Desuden angiver andrageren ikke, hvilke
foranstaltninger der skulle være truffet efter hans mening.

Kommissionen ønsker desuden at nævne, at den ikke deler andragerens mening om, at den 
pågældende dom ikke har nogen nyttig virkning.

Dommen har både haft som konsekvens, at aftale nr. 7/91 blev erklæret uden virkning, og det 
er blevet fastslået, at underhåndsaftalen med Maresar om de ovennævnte kontrakter var 
ulovlig.

I denne forbindelse bør der mindes om, at Domstolens domme er bindende, og at de nationale 
domstole er forpligtet til at overholde dem. Navnlig domme, der erklærer en medlemsstats 
overtrædelse, udgør grundlaget for et ansvar, som medlemsstaten evt. kan blive pålagt over 
for de personer, der har rettigheder som følge af overtrædelsen.

                                               
1 Under en overtrædelsesprocedure skal Domstolen tage højde for situationen ved udløbet af den frist (normalt to 
måneder), der blev fastsat i den begrundede udtalelse fra Kommissionen, og inden for hvilken medlemsstaten 
bliver pålagt at fjerne den overtrædelse, der er genstand for den samme begrundede udtalelse.
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De personer, der er krænket af Comune di Stintinos overtrædelse af fællesskabsretten om 
indgåelse af offentlige indkøb, kan derfor påberåbe sig denne dom ved de nationale domstole, 
der ikke kan afvige fra Domstolens vurdering om, at underhåndsaftalen med Maresar er 
uforenelig med fællesskabsretten.

Kommissionen har taget de nødvendige initiativer for at sikre, at Domstolens dom af 4. 
oktober 2007 i sag C-217/06 bliver gennemført. I denne forbindelse har den kontrolleret, at de 
italienske myndigheder har truffet den eneste foranstaltning, som det var muligt at træffe for 
at efterkomme Domstolens dom.

Der kan ikke tages noget yderligere initiativ."


