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Asia: Vetoomus nro 0639/2008, Luigi Giovanni Solinas, Italian kansalainen, Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanematta jättämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa, ettei Italian valtio ole pannut täytäntöön julkisia 
rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjä koskevaa Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen päätöstä (asia C-217/06) Sardiniassa. Hän myös syyttää komissiota siitä, ettei 
se ole ryhtynyt minkäänlaisiin Italian vastaisiin toimiin asiassa. Hän pyytää Euroopan 
parlamenttia puuttumaan asiaan ja takaamaan oikeusvarmuuden Euroopassa. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Saatuaan asiaa koskevan kantelun vuonna 2003 komissio käynnisti Italiaa vastaan 
rikkomismenettelyn, jonka aiheena oli se, että Stintinon kunta oli antanut "teknistä ja 
rakenteellista ajan tasalle saattamista koskevia suunnittelu- ja täytäntöönpanotöitä, vesi- ja 
viemäriverkoston, tieverkoston, asuinalueen rakenteiden ja palvelujen sekä Stintinon kunnan 
alueella että sen ulkopuolella olevien turistialueiden uudelleen järjestelyä ja täydentämistä ja 
kunnan rannikon ja sen turistikeskusten kunnostamista ja puhdistamista" koskevat työt 
Maresar Soc. Cons. arl -yrityksen tehtäväksi suoraan julkista rakennusurakkaa koskevaa 
sopimusta koskevaa ilmoitusta julkaisematta. 

Koska sääntöjenvastaisuutta ei saatu poistettua oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä, 
komissio nosti 12. toukokuuta 2006 EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla EY:n 
tuomioistuimessa Italian tasavaltaa vastaan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä 
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koskevan kanteen (asia C-217/06). 

Komissio katsoi, että se, että Stintinon kunta myönsi Maresar-yhtiölle 2. lokakuuta 1991 
allekirjoitetun sopimuksen N:o 7/91 ja Stintinon kunnan ja kyseisen yhtiön myöhemmin 
hyväksymien asiakirjojen nojalla mainittuja töitä koskevat urakat, merkitsee sitä, että Italian 
tasavalta ei ole noudattanut kyseisen sopimuksen tekohetkellä voimassa olleen julkisia 
rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
26. heinäkuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin 71/305/ETY1 mukaisia velvoitteitaan.

Lokakuun 4. päivänä 2007 antamassaan tuomiossa2 yhteisöjen tuomioistuin katsoi komission 
kanneperusteen perustelluksi ja totesi tuomiolauselmassaan seuraavaa: "Italian tasavalta ei ole 
noudattanut julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 26.7.1971 annetun neuvoston direktiivin 71/305/ETY ja erityisesti sen 
3 ja 12 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on sallinut ainakin yhden Stintinon kunnan 
Maresar Soc. Cons. arl -nimiselle yhtiölle myöntämän toimen täytäntöönpanon 2.10.1991 
allekirjoitetun sopimuksen N:o 7/91 ja samojen asianosaisten myöhemmin hyväksymien 
asiakirjojen nojalla."

Euroopan yhteisöjen komissio tiedusteli 19. lokakuuta 2007 lähettämässään kirjeellä Italian 
hallitukselta, mitä toimenpiteitä se oli toteuttanut tämän tuomion täytäntöönpanemiseksi.

Vastauksessaan Italian viranomaiset ilmoittivat, että Maresar-yhtiölle laittomasti annetut työt 
oli saatettu täysin päätökseen ennen yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota, että Maresar-yhtiön 
urakan hallinta oli päättynyt 31. joulukuuta 2006, mikä lopetti kaikki sopimuksesta N:o 7/91 
ja sen myöhemmistä lisäyksistä johtuneet oikeussuhteet, ja että Stintinon kunta joka 
tapauksessa oli kunnanvaltuustonsa 26. marraskuuta 2007 tekemällä päätöksellä N:o 58 
julistanut, että kunnan ja Maresar-yhtiön tekemän yhteisön julkisia rakennusurakoita 
koskevan lainsäädännön vastaisen sopimuksen ja myöhempien lisäsopimusten kaikki 
oikeusvaikutukset olivat päättyneet.

Näin ollen komissio katsoi, että koska noudattamatta jättämisen vaikutukset olivat päättyneet, 
mainittu päätös N:o 58/2007 oli ainoa toimenpide, joka vielä oli mahdollista toteuttaa 
tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi. 

Näin ollen komissio päätti 3. huhtikuuta 2008 lopettaa asian käsittelyn. 

Vetoomuksen esittäjä on kantelun tekijä, joka valitti komissiolle mainittujen töiden suorasta 
myöntämisestä Maresar-yhtiölle. Hänen kantelunsa perusteella komissio käynnisti 
rikkomismenettelyn, joka johti yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainittuun tuomioon.

Kantelun tekijän ominaisuudessa vetoomuksen esittäjä on pidetty ajan tasalla menettelyn 
etenemisestä. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomion jälkeen komission yksiköt ilmoittivat 

                                               
1 Julkaistu EYVL:ssä L 185, 16.8.1971, s. 5–14.

2 Ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa (tuomiota koskeva tiedonanto julkaistu 
EUVL:ssä C 178, 29.7.2006). 
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hänelle 31. tammikuuta 2008 lähetetyllä kirjeellä aikomuksestaan ehdottaa, että asian käsittely 
lopetetaan, ja selittivät hänelle tämän päätöksen perusteet sekä antoivat hänelle 
mahdollisuuden esittää uusia seikkoja, jotka mahdollisesti vaikuttaisivat päätökseen. 
Vetoomuksen esittäjä esitti 24. helmikuuta 2008 lähettämässään kirjeessä huomioita, mutta ei 
uusia asiaan vaikuttavia seikkoja. Komission yksiköt ilmoittivat hänelle 15. huhtikuuta 2008 
lähetetyllä kirjeellä, että asian käsittely oli lopetettu, ja antoivat lisäselityksiä tämän päätöksen 
syistä.

Nyt käsiteltävänä olevalla vetoomuksella vetoomuksen esittäjä valittaa komission päätöksen 
asian käsittelyn lopettamisesta olevan laiton, koska hänen mukaansa sillä ei ole asianmukaisia 
perusteita ja se on juridisesti väärä. Vetoomuksen esittäjän perustelut ovat lyhyesti seuraavat: 

– Se, että työt oli viety päätökseen, ei ole peruste asian käsittelyn lopettamiselle, sillä tämä 
tekisi tyhjäksi sekä noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn että yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomion. 

– Komissio ei ole tehnyt mitään varmistaakseen tuomion täytäntöönpanon, vaikka sen olisi 
pitänyt käynnistää perustamissopimuksen 228 artiklan mukainen menettely ja pyytää 
tuomioistuinta määräämään Italian suorittamaan uhkasakon tai kiinteämääräisen hyvityksen.

– Perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisten jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta 
jättämistä koskevien kanteiden käsiteltäväksi ottamista koskeva oikeuskäytäntö, johon 
komissio vetosi, ei ole merkityksellinen. 

Koska komissio vetoomuksen esittäjän mukaan on laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa 
tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpano, vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamenttia käyttämään toimivaltuuksiaan ja etenkin oikeuttaan nostaa kanne yhteisöjen 
tuomioistuimessa palauttaakseen oikeusvarmuuden. 

Ensinnäkin komissio muistuttaa, että EY:n perustamissopimuksen 226 artiklassa tarkoitetulla
jäsenyysvelvollisuuksien täyttämättä jättämistä koskevan menettelyn tarkoituksena on todeta 
jäsenvaltion jättäneen täyttämättä sille yhteisön oikeuden nojalla kuuluvat velvoitteet. 

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenvaltion todetaan jättäneen velvollisuutensa 
täyttämättä, velvoittaa tämän toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tuomion 
täytäntöönpanemiseksi. Komissio, jonka on varmistettava tuomioon täytäntöönpano, voi 
nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 228 artiklaan perustuvan 
noudattamattajättämiskanteen ja pyytää tuomioistuinta määräämään asianomaiselle 
jäsenvaltiolle taloudellisia seuraamuksia vain siinä tapauksessa, että tämä ei ole toteuttanut 
tuomion täytäntöönpanon edellyttämiä toimia perustellussa lausunnossa asetetussa 
määräajassa. Komissio voi lähettää perustellun lausunnon uuden oikeudenkäyntiä edeltävän 
menettelyn jälkeen.

Kyseisessä tapauksessa tuomioistuin totesi, että julkisia hankintoja koskevista yhteisön 
säännöistä johtuvia velvoitteita ei ollut noudatettu. 

Koska näiden sääntöjen keskeisenä tavoitteena on varmistaa julkisten hankintojen avaaminen 
eurooppalaiselle kilpailulle, niiden rikkomisen vahvistavan tuomion täytäntöönpano sisältää 
velvoitteen lopettaa laittomasti myönnetyn urakan vaikutukset ja järjestää kyseisestä urakasta 
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uusi yhteisön sääntöjen mukainen tarjouskilpailu. 

On selvää, että kun urakka on saatettu päätökseen, sillä ei enää ole vaikutuksia, eikä tämän 
lopputuloksen saavuttamiseksi näin ollen voida enää toteuttaa mitään toimenpiteitä. Yhtä 
lailla selvää on, että jo täysin päätökseen saatetusta urakasta ei voida järjestää uutta 
tarjouskilpailua. 

Näiden näkökohtien perusteella yhteisöjen tuomioistuin on julistanut, että 
jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaa kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi, 
jos laittomasti myönnetyn urakan kaikki vaikutukset ovat päättyneet (ks. 11. lokakuuta 2007 
asiassa C-237/05 annettu tuomio). Vaikka tämä oikeuskäytäntö koskee perustamissopimuksen 
226 artiklan mukaista jäsenyysvelvoitteiden noudattamista koskevaa menettelyä, siinä 
määritettyä periaatetta sovelletaan myös 228 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn. 

Erityisesti vetoomuksen kohteena olevan tuomion osalta on syytä korostaa, että sopimuksessa 
N:o 7/91 annettiin mahdollisuus myöntää Maresar-yhtiölle useita urakoita ja viitattiin 
myöhempiin lisäsopimuksiin, joissa yksilöitäisiin tarkemmin tehtävät työt. 

Tuomioistuin totesi, että komission Italialle lähettämässä perustellussa lausunnossa asetetun 
määräajan umpeutuessa (18. joulukuuta 2004) osa vuosien 1991 ja 2001 välillä tehdyissä 
lisäpöytäkirjoissa tarkoitetuista töistä oli vielä kesken1. 

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä tuomioistuimen on 
otettava huomioon komission perustellussa lausunnossa asettaman määräajan (tavallisesti 
kaksi kuukautta) umpeutuessa vallitseva tilanne. Jäsenvaltio on tämän määräajan kuluessa 
velvollinen poistamaan perustellun lausunnon aiheena olevan sääntöjenvastaisuuden. Koska 
näitä töitä koskevalla hankintasopimuksella ei enää ollut vaikutuksia, komissio ei voinut 
vaatia muita toimenpiteitä asian suhteen.

Sitä vastoin oli varmistuttava siitä, että mainittua sopimusta ei enää käytetä muiden sen 
kohdealaan kuuluvien töiden myöntämiseen. Komissio tarkisti, että tätä varten oli toteutettu 
asianmukainen toimenpide, eli Stintinon kunnanvaltuuston 26. marraskuuta 2007 tekemä 
päätös N:o 58, jossa julistettiin kaikkien kyseisen sopimuksen oikeusvaikutusten päättyneen. 

Komissio katsoo, että Italian viranomaisilta ei voitu vaatia mitään muita toimenpiteitä 
tuomion täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi vetoomuksen esittäjä ei mainitse, mitä toimenpiteitä 
hänen mielestään olisi pitänyt toteuttaa.

Komissio painottaa myös, ettei se yhdy vetoomuksen esittäjän näkemykseen, jonka mukaan 
kyseisellä tuomiolla ei olisi mitään tehokasta vaikutusta.

Paitsi että tuomion seurauksena julistettiin sopimuksen N:o 7/91 vaikutukset päättyneiksi, 
siinä todettiin mainittujen urakoiden suora myöntäminen Maresar-yhtiölle laittomaksi.  
                                               
1 Jäsenyysvelvoitteiden noudattamista koskevassa menettelyssä tuomioistuimen on otettava 
huomioon komission perustellussa lausunnossa asettaman määräajan (tavallisesti kaksi 
kuukautta) umpeutuessa vallitseva tilanne. Jäsenvaltio on tämän määräajan kuluessa 
velvollinen poistamaan perustellun lausunnon aiheena olevan sääntöjenvastaisuuden.
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Tässä suhteessa on syytä muistuttaa yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden sitovasta 
luonteesta, joka velvoittaa jäsenvaltioiden tuomareita noudattamaan niitä. Etenkin tuomioilla, 
joilla todetaan jonkin jäsenvaltion jättäneen noudattamatta jäsenyysvelvoitteitaan, 
vahvistetaan peruste jäsenvaltion mahdolliselle vastuulle niitä kohtaan, joiden etuihin 
jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen vaikuttaa.  

Henkilöt, jotka ovat kärsineet vahinkoa siitä, että Stintinon kunta rikkoi julkisia hankintoja 
koskevia yhteisön sääntöjä, voivat näin ollen vedota tuomioon kansallisissa tuomioistuimissa, 
jotka eivät voi poiketa yhteisöjen tuomioistuimen arvioinnista, jonka mukaan urakoiden 
myöntäminen suoraan Maresar-yhtiölle on yhteisön lainsäädännön vastaista. 

Komissio teki tarvittavat aloitteet varmistaakseen yhteisöjen tuomioistuimen 4. lokakuuta 
2007 asiassa C-217/06 antaman tuomion täytäntöönpanon. Tässä yhteydessä se tarkisti, että 
Italian viranomaiset ovat toteuttaneet sen ainoan toimenpiteen, joka niiden oli mahdollista 
toteuttaa tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi.

Mitään muita aloitteita ei ollut tehtävissä.


