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Tárgy: Luigi Giovanni Solinas, olasz állampolgár által benyújtott, 39/2008. számú petíció 
egy bírósági határozat alkalmazásának hiányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panasszal él, miszerint az olasz állam nem alkalmazta a Bíróság egyik 
ítéletét (C-217/06. számú ügy) egy szardíniai ajánlati felhívással kapcsolatban. Hibáztatja a 
Bizottságot, amiért Olaszországgal szemben ebben az ügyben nem tett intézkedést. Kéri az 
Európai Parlamentet, intézkedjen annak érdekében, hogy szavatolják a jogbiztonságot 
Európában. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 16. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

Egy 2003-ban érkezett panasz nyomán a Bizottság jogsértési eljárást kezdeményezett 
Olaszország ellen amiatt, hogy Stintino település közvetlenül a Maresar Soc. Cons. arl.-nak 
juttatta az alábbi munkálatokat: „a víz- és csatornahálózat technikai és strukturális 
korszerűsítésének és a kapcsolódó munkálatoknak az elvégzése és megvalósítása, kialakítása 
és befejezése, továbbá ugyanez az úthálózat, a település középítményei, a Stintino település 
területén és az azon kívül található idegenforgalmi szálláshelyek vonatkozásában, beleértve a 
part menti szakasz, valamint az ott található turisztikai központok szennyeződésmentesítését 
és fertőtlenítését is”. 

Mivel az ügy bíróság elé vitelét megelőző eljárási szakaszban a jogsértést nem szüntették 
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meg, a Bizottság 2006. május 12-én a Szerződés 226. cikke alapján kötelezettségszegés miatt 
eljárást kezdeményezett a Bíróságnál Olaszország ellen (C-217/06. sz. ügy). 
A Bizottság ugyanis úgy ítélte meg, hogy a Maresar említett munkálatokkal való megbízása 
az 1991. október 2-i 7/91. sz. megállapodás, illetve a társaság és Stintino település közötti 
későbbi szerződésmódosítások formájában az építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló – és az említett megállapodás 
megkötésekor hatályos – 1971. július 26-i 71/305/EGK tanácsi irányelv1 alapján 
kötelességszegést valósít meg az Olasz Köztársaság részéről.

A Bíróság 2007. október 4-i ítéletében2 megalapozottnak nyilvánította a Bizottság keresetét, 
és az alábbiak szerint rendelkezett: „azzal, hogy a Stintino település által az 1991. október 2-
án aláírt megállapodással, illetve az ugyanezen felek által a későbbiekben aláírt kiegészítő 
aktusokkal a Maresar Soc. Cons. arl.-ra bízott munkálatok legalább egyikének elvégzését nem 
állította le, az Olasz Köztársaság nem teljesítette a 71/306/EGK irányelv és különösen annak 
3. és 12. cikke alapján reá háruló kötelezettségeket”.

A Közösségek Bizottsága 2007. október 19-én levélben tájékozódott az olasz kormánynál az 
ítélet végrehajtása céljából hozott intézkedések felől.

Válaszukban az olasz hatóságok közölték, hogy a Maresar által végzett illegális munkálatok 
már a Bíróság ítéletének időpontja előtt maradéktalanul véget értek, a Maresar az építkezés 
irányítását 2006. december 31-ével befejezte és ennek folytán a 7/91 sz. megállapodás, illetve 
a későbbi kiegészítő aktusok megkötéséből következő jogviszony teljes egészében megszűnt, 
egyébként pedig Stintino település a 2007. november 26-i 58. sz. önkormányzati határozatával 
kinyilvánította, hogy az önkormányzat hivatala és a Maresar között a közbeszerzésekre 
vonatkozó közösségi jogszabályok megsértésével kötött megállapodás és kiegészítő aktusok 
jogi érvénnyel a továbbiakban nem bírnak.

Ennek folytán a Bizottság úgy vélte, hogy mivel a kötelezettségszegés ténye megszűnt, a 
továbbiakat tekintve az említett 58/2007 sz. határozat az egyetlen olyan intézkedés, amelynek 
révén a Bíróság ítéletének való megfelelés elérhető. 

2008. április 3-án a Bizottság ezért az ügy lezárásáról határozott. 

A petíció benyújtója az a személy, aki a Bizottságnak annak idején bejelentette, hogy a 
Maresar jogszerűtlenül jutott közvetlenül a munkavégzési megbízáshoz. A panasz nyomán a 
Bizottság jogsértési eljárást kezdeményezett, amelynek eredményeképpen a Bíróság az 
említett ítéletet hozta.

A petíció benyújtója – mint akkori panaszos – az eljárás szakaszairól tájékoztatást kapott. A 
Bíróság ítélete nyomán a Bizottság szervezeti egységei a 2008. január 31-i keltezésű 
levelükben tájékoztatták arról, hogy szándékukban áll az ügyet lezárni, tájékoztatták a 

                                               
1 Közzétéve: HL L 185., 1971.8.16., 5–14. o.

2 Az ítéletet az EBHT-ban még nem tették közzé (közlemény formájában: HL C 178., 
2006.7.29.). 
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határozat indokairól is, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy újabb, a határozat 
megváltoztatására alkalmas adatokat közöljön. A petíció benyújtója 2008. február 24-i 
levelében észrevételeket fogalmazott meg, ám újabb adatokat nem közölt. A Bizottság 
szervezeti egységei a 2008. április 15-i levelükben tájékoztatták arról, hogy az ügyet lezárták, 
és a határozat indokainak további magyarázatát adták.

A petíció benyújtója e petíciójában vitatja a Bizottság ügyet lezáró határozatának
jogszerűségét, amely véleménye szerint nélkülözi a megfelelő indokolást, jogi értelemben 
pedig abszurd. A petíció benyújtójának érvei összefoglalva a következők: 

- az, hogy a munkálatokat maradéktalanul befejezték, nem indokolhatja az ügy lezárását, mert
ez mind a kötelezettségszegési eljárást, mind a Bíróság ítéletét teljesen megfosztaná a 
hatékony érvényesüléstől;

- a Bizottság semmit nem tett az ítélet végrehajtása érdekében, holott a Szerződés 228. cikke 
alapján kötelezettségszegési eljárást kellett volna kezdeményeznie és kérnie kellett volna a 
Bíróságtól, hogy Olaszországot kötelezze kényszerítő bírság vagy átalányösszeg 
megfizetésére;

- a Szerződés 228. cikke szerinti kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset 
elfogadhatóságának tárgyában a Bizottság által hivatkozott ítélkezési gyakorlat ebben az 
esetben nem releváns. 

Mivel véleménye szerint a Bizottság kötelességét megszegve elmulasztotta, hogy 
megbizonyosodjék a Bíróság ítéletének végrehajtásáról, a petíció benyújtója kéri az Európai 
Parlamentet, hogy jogkörével élve forduljon a Bírósághoz a jogbiztonság helyreállítása 
érdekében. 

A Bizottság mindenekelőtt szeretne emlékeztetni arra, hogy az EK-Szerződés 226. cikkében 
említett kötelezettségszegési eljárás célja annak megállapítása, hogy valamely tagállam nem 
teljesítette a közösségi jog alapján reá háruló kötelezettségeket. 

A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete a tagállamot kötelezi az ítélet 
végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére. A Bizottság, amelynek biztosítani kell 
az ítélet végrehajtását, a Szerződés 228. cikke szerinti mulasztás esetén keresettel fordulhat a 
Bírósághoz és kérheti, hogy az érintett tagállamot sújtsa pénzbüntetéssel, ám csakis abban az 
esetben, ha a tagállam nem hozta meg az ítélet végrehajtásához szükséges intézkedéseket azon 
az indokolással ellátott figyelmeztetésben szereplő határidőn belül, amelyet a Bizottság egy 
újabb, a Bírósághoz való fordulást megelőző eljárásban kiadhat.

A kérdéses esetben a Bíróság megállapította a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi 
szabályozásból eredő kötelezettségek teljesítésének elmulasztását. 

Mivel e szabályozás alapvető célja a közbeszerzések megnyitása az európai verseny előtt, az e 
szabályok sérelmét megállapító ítélet végrehajtása tartalmazza azt a kötelezettséget, hogy a 
jogszerűtlenül juttatott közbeszerzés jogkövetkezményeinek véget vessenek, a közbeszerzést 
pedig a közösségi szabályoknak megfelelően újabb eljárásban ítéljék oda. 
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Márpedig az nyilvánvaló, hogy amennyiben a közbeszerzés maradéktalanul megvalósult, 
többé nincsenek jogkövetkezményei sem, azaz nincs lehetőség olyan intézkedésre, amellyel a 
fenti eredmény elérhető.  Az is nyilvánvaló, hogy egy maradéktalanul megvalósult 
közbeszerzést nem lehetséges másodszor is odaítélni. 

E megfontolások alapján a Bíróság megállapította, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó 
szabályok megsértése tárgyában kötelezettségszegési keresetet befogadni nem lehet akkor, ha 
a jogszerűtlenül odaítélt közbeszerzés valamennyi jogkövetkezménye már megszűnt (a C-
237/05. sz. ügyben 2007. október 11-én hozott ítélet). Noha ez az ítélkezési gyakorlat a 
Szerződés 226. cikke szerinti kötelezettségszegési eljárásra vonatkozik, az általa felállított 
elvet a 228. cikk szerinti kötelezettségszegési eljárás keretében is alkalmazni kell.

Ami különösen a petíció tárgyát képező ítéletet illeti, meg kell jegyezni, hogy a 7/91. sz. 
megállapodásban szerepelt annak lehetősége, hogy a Maresar további munkák elvégzésére 
kapjon megbízást, azzal, hogy az elvégzendő egyedi munkákat kiegészítő aktusokban kell 
megnevezni. 

A Bíróság megállapította, hogy a Bizottság által Olaszországnak küldött, indokolással ellátott 
figyelmeztetésben szereplő határidő lejártakor (azaz 2004. december 18-án) az 1991 és 2001 
között aláírt kiegészítő aktusokban megnevezett egyedi munkálatok egy része még nem 
fejeződött be1. 

Az ítélet meghozatalának napjára azonban a munkálatokat maradéktalanul elvégezték, tehát 
azok semmiképpen nem képezhették a továbbiakban újabb odaítélés tárgyát. Mivel az e 
munkálatokra irányuló közbeszerzés jogkövetkezményei megszűntek, a Bizottság nem írhatta 
elő e tekintetben egyéb intézkedések meghozatalát.

Ellenben meg kellett bizonyosodni arról, hogy az említett megállapodás alapján nem ítélnek 
oda egyéb, a megállapodás tárgyával kapcsolatos egyedi munkákat.  A Bizottság ellenőrizte, 
hogy e tekintetben meghozták a megfelelő intézkedést, azaz a stintinói önkormányzat 2007. 
november 26-i 58. sz. határozatát, amely kinyilvánította, hogy a kérdéses megállapodás 
valamennyi jogkövetkezménye megszűnt. 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ítélettel kapcsolatban semmiféle egyéb végrehajtási 
intézkedés nem kérhető az olasz hatóságoktól. Egyébként a petíció benyújtója sem jelöl meg 
olyan intézkedéseket, amelyeket véleménye szerint meg kellett volna hozni.

A Bizottság végezetül szeretné kijelenteni, hogy nem osztja a petíció benyújtójának 
véleményét, mely szerint az ítélet semmilyen következménnyel nem járt.

Az ítélet következményeképpen nem csak a megállapodást nyilvánította érvénytelennek a 
7/91. sz. határozat, hanem az is megállapítást nyert, hogy az említett közbeszerzések 
Maresarnak történő közvetlen juttatása jogszerűtlen volt.  

                                               
1 A kötelezettségszegési eljárás folyamán ugyanis a Bíróságnak a Bizottság indokolással 
ellátott figyelmeztető levelében az arra megszabott határidő (általában két hónap) lejártakor 
fennálló helyzetet kell figyelembe vennie, ameddig a tagállam köteles a szóban forgó, 
indokolással ellátott figyelmeztetésben hivatkozott jogsértés megszüntetésére.
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E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a Bíróság ítéletei kötelező erejűek, a nemzeti bírák 
pedig kötelesek alkalmazni azokat. A valamely tagállam kötelezettségszegését megállapító 
ítéletek különösen lefektetik annak a felelősségnek az alapját, amelyet a tagállamnak adott 
esetben vállalnia kell a szóban forgó kötelezettségszegés folytán jogot szerző személyekkel 
szemben.

Ennek alapján azok a személyek, akik a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi szabályok
Stintino település általi megsértése folytán sérelmet szenvedtek, hivatkozhatnak erre az 
ítéletre nemzeti bíróságaik előtt, amelyek nem hagyhatják figyelmen kívül a Bíróság 
értékelését, amely szerint közbeszerzések Maresar számára közvetlenül történő juttatása 
összeegyeztethetetlen a közösségi joggal. 

A Bizottság megtette a szükséges intézkedéseket a Bíróság C-217/06 sz. ügyben 2007. 
október 4-én hozott ítéletének végrehajtása érdekében. Ennek keretében megbizonyosodott 
arról, hogy a Bíróság ítéletének végrehajtása érdekében az olasz hatóságok meghozták az 
egyetlen lehetséges intézkedést.

Egyéb más kezdeményezésnek nincs helye.


