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Temats: Lūgumraksts Nr. 0639/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Luigi Giovanni 
Solinas, par Eiropas Kopienu Tiesas lēmuma nepiemērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret to, ka Itālijas valsts nepiemēro Eiropas Kopienu Tiesas 
lēmumu (lieta C-217/06) par publiskā pasūtījuma konkursu Sardīnijā. Viņš arī izsaka 
pārmetumus Komisijai par nespēju veikt jebkādus pasākumus pret Itāliju šajā lietā. 
Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu iejaukties, lai garantētu tiesisko drošību 
Eiropā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

Pēc sūdzības saņemšanas 2003. gadā Komisija uzsāka pārkāpumu procedūru pret Itāliju par 
to, ka Stintino pašvaldība uzņēmumam „Maresar Soc. Cons. arl” tieši piešķīra tiesības veikt 
šādas darbības: „Darbu, kas attiecas uz tehnoloģisko un strukturālo pielāgošanu ieviešanu un 
īstenošanu, ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas sistēmas, autoceļu tīklu, kā arī vietējo 
struktūru un iekārtu, tūristu izmitināšanas zonas Stintino pašvaldības teritorijā un ārpus tās
plānošanu un īstenošanu, ieskaitot piekrastes zonas un šeit esošo tūrisma centru sakopšanu un 
attīrīšanu.”

Tā kā pirmstiesas procedūras laikā pārkāpumi netika novērsti, Komisija saskaņā ar Līguma 
226. pantu 2006. gada 12. maijā iesniedza Eiropas Kopienu Tiesā prasību pret Itālijas 
Republiku par pienākumu neizpildi (lieta C-217/06).
Komisija uzskatīja, ka minēto darbu uzticēšana uzņēmumam „Maresar” saskaņā ar 
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1991. gada 2. oktobra vienošanos Nr. 7/91 un turpmākajiem papildlīgumiem, kas noslēgti 
starp šo uzņēmumu un Stintino pašvaldību, ir pretrunā ar 1971. gada 26. jūlija Padomes
Direktīvā 71/305/EEK par būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas procedūru koordinēšanu1

noteiktajiem pienākumiem, kas Itālijas Republikai bija jāpiemēro minētās vienošanās 
slēgšanas laikā.

Tiesa 2007. gada 4. oktobra lēmumā2 atzina Komisijas iebildumu par pamatotu un nosprieda, 
ka, „atļaujot veikt kaut vai vienu no darbiem, kurus Stintino pašvaldība uzticēja „Maresar 
Soc. Cons. Arl” saskaņā ar 1991. gada 2. oktobrī parakstīto vienošanos Nr. 7/91 un papildu
pasākumiem, par kuriem puses vienojās vēlāk, Itālijas Republika neizpildīja Padomes 
1971 gada 26. jūlija Direktīvā 71/305/EEK par būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas 
procedūru koordinēšanu, un it īpaši tās 3. un 12. pantā, noteiktos pienākumus”.

Eiropas Kopienu Komisija 2007. gada 19. oktobra vēstulē uzdeva Itālijas valdībai jautājumu 
par to, kādi pasākumi ir veikti, lai šo lēmumu īstenotu.

Itālijas varas iestādes savā atbildē norādīja, ka uzņēmumam „Maresar” nelikumīgi uzticētie 
darbi bija pilnībā īstenoti pirms Tiesas lēmuma un ka „Maresar” tos beidza 2006. gada 
31. decembrī, līdz ar to izbeidzot visas juridiskās attiecības, kas izrietēja no vienošanās 
Nr. 7/91 un turpmākajiem papildlīgumiem, un jebkādā gadījumā Stintino pašvaldība ar tās 
pašvaldības padomes 2007. gada 26. novembra lēmumu Nr. 58 bija paziņojusi, ka vienošanās 
un papildu pasākumi, kas noslēgti starp pašvaldības administrāciju un „Maresar”, pārkāpjot 
Kopienas tiesības publisko iepirkumu jomā, vairs neradīja nekādas juridiskas sekas.

Ņemot to vērā, Komisija uzskatīja, ka, tā kā pienākumu neizpilde vairs neradīja nekādas 
sekas, iepriekš minētais lēmums Nr. 58/2007 bija vienīgais pasākums, ko varēja veikt, lai 
izpildītu Tiesas lēmumu. 

Tāpēc 2008. gada 3. aprīlī Komisija nolēma lietu izbeigt. 

Lūgumraksta iesniedzējs ir sūdzības autors, kas paziņoja Komisijai par to, ka iepriekš minēto 
darbu tieša uzticēšana uzņēmumam „Maresar” bija nelikumīga. Pēc sūdzības saņemšanas
Komisija uzsāka pārkāpumu procedūru, kuras rezultātā tika pieņemts iepriekš minētais Tiesas 
lēmums.

Kā sūdzības iesniedzējs lūgumraksta iesniedzējs tika informēts par procedūras posmiem. Pēc 
tam, kad Tiesa pieņēma lēmumu, Komisijas dienesti 2008. gada 31. janvāra vēstulē informēja 
lūgumraksta iesniedzēju par savu nodomu ierosināt lietas izbeigšanu, paskaidrojot viņam šā
lēmuma iemeslus un dodot iespēju iesniegt jaunus faktus, kas varētu lēmumu mainīt. 
Lūgumraksta iesniedzējs 2008. gada 24. februāra vēstulē minēja savus apsvērumus, tomēr 
nesniedza jaunus faktus. Komisijas dienesti 2008. gada 15. aprīļa vēstulē viņu informēja par 
to, ka lieta ir izbeigta, sniedzot viņam papildu paskaidrojumus par šā lēmuma iemesliem.

                                               
1 OV L 185, 16.8.1971., 5. – 14. lpp.

2 Lēmums Krājumā vēl nav publicēts (paziņojums par lēmumu publicēts OV C 178, 
29.7.2006.). 
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Ar šo lūgumrakstu lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Komisijas lēmums izbeigt lietu ir 
nelikumīgs, uzskatot, ka tam trūkst pienācīgas motivācijas un tas ir juridiski absurds. 
Lūgumraksta iesniedzēja argumentus var apkopot šādi: 

- fakts, ka darbi bija pilnībā pabeigti, nav pamats lietas izbeigšanai, jo tādā gadījumā nebūtu 
nekādu lietderīgu seku ne pārkāpumu procedūrai, ne Tiesas lēmumam; 

- Komisija nedarīja neko, lai nodrošinātu lēmuma izpildi, lai arī tai būtu bijis jāuzsāk 
pārkāpumu procedūra saskaņā ar Līguma 228. pantu, lai prasītu Tiesai piespriest Itālijai 
maksāt kavējuma vai soda naudu;

- judikatūra attiecībā uz prasības par pārkāpumu procedūras uzsākšanu saskaņā ar Līguma 
228. pantu, ko Komisija norādījusi, šajā gadījumā, pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, nav 
atbilstoša. 

Ņemot vērā to, ka Komisija nav izpildījusi pienākumu nodrošināt Tiesas lēmuma izpildi, 
lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentam izmantot savas pilnvaras un jo īpaši 
tiesības vērsties Eiropas Kopienu Tiesā, lai atjaunotu tiesisko drošību. 

Vispirms Komisija vēlas atgādināt, ka EK Līguma 226. pantā minētās pārkāpumu procedūras 
mērķis ir konstatēt to, ka dalībvalsts nav izpildījusi pienākumus, kas tai uzlikti saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem. 

Tiesas lēmums, kurā paziņots par pienākumu neizpildi, ietver pienākumu dalībvalstij veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai šo lēmumu izpildītu. Komisija, kam ir jānodrošina lēmuma 
izpilde, var iesniegt Eiropas Kopienu Tiesā prasību par pārkāpumu procedūras uzsākšanu 
saskaņā ar Līguma 228. pantu, lai prasītu finansiālu sankciju piespriešanu attiecīgajai 
dalībvalstij, vienīgi tad, ja šī dalībvalsts nav veikusi pasākumus, ko ietver lēmuma izpildīšana, 
termiņā, kas noteikts argumentētā atzinumā, ko Komisija var nosūtīt pēc jaunas pirmstiesas 
procedūras.

Minētajā gadījumā Tiesa konstatēja, ka nav izpildīti pienākumi, kas izriet no Kopienas 
noteikumiem par publiskajiem iepirkumiem. 

Tā kā šo noteikumu galvenais mērķis ir nodrošināt to, lai publiskie iepirkumi būtu atvērti 
Eiropas konkurencei, tāda lēmuma izpilde, kas paziņo par šo noteikumu pārkāpumu, ietver 
pienākumu izbeigt sekas, ko rada nelikumīgi piešķirtas publiskā pasūtījuma līguma slēgšanas 
tiesības, un piešķirt šīs tiesības no jauna tādā publiskā iepirkumā, kas atbilst Kopienas 
noteikumiem. 

Ir skaidrs, ka tādā gadījumā, ja piešķirtās publiskā pasūtījuma līguma slēgšanas tiesības ir 
pilnībā izpildītas, tās vairs nerada nekādas sekas un tātad nav iespējams veikt vēl kādu 
pasākumu, lai nodrošinātu šādu rezultātu. Tāpat ir skaidrs, ka nav arī iespējams otro reizi 
piešķirt tādas publiskā pasūtījuma līguma slēgšanas tiesības, kas vienreiz jau ir pilnīgi 
izpildītas. 
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Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, Eiropas Kopienu Tiesa paziņoja, ka prasība uzsākt 
pārkāpumu procedūru par to, ka ir pārkāpti noteikumi par publiskajiem iepirkumiem, nav 
pieņemama, ja nelikumīgi piešķirtais līgums vairs nerada nekādas sekas (skat. 2007. gada 
11. oktobra lēmumu lietā C-237/05). Lai arī šī judikatūra attiecas uz pienākumu neizpildi 
saskaņā ar Līguma 226. pantu, principu, ko tā nosaka, ir jāpiemēro arī 228. pantā minētajā 
pārkāpumu procedūrā. 

Īpaši attiecībā uz lūgumrakstā minēto lēmumu ir jāatzīmē, ka vienošanās Nr. 7/91 paredzēja
iespēju uzticēt uzņēmumam „Maresar” veikt vairākus darbus un ietvēra atsauci uz 
papildlīgumiem, kuros tiks noteikti konkrētie veicamie darbi.

Tiesa konstatēja, ka, beidzoties termiņam, kas bija noteikts argumentētā atzinumā, kuru 
Komisija nosūtīja Itālijai (2004. gada 18. decembrī), daļa konkrēto darbu, kas minēti 
papildlīgumos, kuri tika noslēgti laikā no 1991. gada līdz 2001. gadam, vēl tika veikti1. 

Tomēr lēmuma pieņemšanas dienā šie darbi jau bija pilnīgi pabeigti, un tāpēc par tiem, 
protams, nevarēja piešķirt jaunas līguma slēgšanas tiesības. Ņemot vērā to, ka publiskā 
iepirkuma līgums par šiem darbiem vairs neradīja nekādas sekas, Komisija nevarēja prasīt citu 
pasākumu pieņemšanu šajā sakarā.

Turklāt bija jānodrošina tas, lai minētā vienošanās vairs netiktu izmantota jaunu tās tematā
ietilpstošu konkrētu darbu piešķiršanai. Komisija pārbaudīja, ka šim nolūkam bija pieņemts 
attiecīgs pasākums, proti, Stintino pašvaldības padomes 2007. gada 26. novembra lēmums 
Nr. 58, kas noteica, ka vienošanās zaudē spēku. 

Komisija uzskata, ka nekādu citu lēmuma izpildes pasākumu Itālijas varas iestādēm nevarēja 
prasīt. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs nenorāda, kādus pasākumus, viņaprāt, būtu vajadzējis 
veikt.

Komisija arī vēlas atzīmēt, ka tā nepiekrīt lūgumraksta iesniedzēja viedoklim, saskaņā ar kuru 
lēmumam nav nekādu lietderīgu seku.

Šā lēmuma rezultātā tika pasludināts, ka vienošanās Nr. 7/91 ir zaudējusi spēku, kā arī tas 
noteica, ka iepriekš minēto līguma slēgšanas tiesību piešķiršana „Maresar” bija nelikumīga.

Šajā sakarā ir jāatgādina, ka Eiropas Kopienu Tiesas lēmumiem ir saistošs raksturs un valsts 
tiesām tie ir jāpilda. Jo īpaši lēmumi, ar ko paziņo kādas dalībvalsts pienākumu neizpildi, 
nosaka pamatu dalībvalsts iespējamai atbildībai attiecībā uz personām, kuru tiesības tā 
aizskar.

                                               
1 Pārkāpumu procedūrā Tiesai ir jāņem vērā situācija datumā, kad iztek Komisijas 
argumentētajā atzinumā noteiktais termiņš (parasti divi mēneši), kura laikā dalībvalstij ir 
jānovērš pienākumu neizpilde, par kuru tai ir nosūtīts minētais argumentētais atzinums.
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Personas, kuru tiesības ir aizskāris tas, ka Stintino pašvaldība nav ievērojusi Kopienas 
noteikumus par publiskajiem iepirkumiem, tātad varētu atsaukties uz šo lēmumu, vēršoties 
valsts tiesās, un tās nevarēs atkāpties no Eiropas Kopienu Tiesas vērtējuma, saskaņā ar kuru 
tieša līguma piešķiršana „Maresar” nav atbilstoša Kopienas tiesībām. 

Komisija veica nepieciešamās iniciatīvas, lai nodrošinātu to, ka tiek izpildīts Eiropas Kopienu 
Tiesas lēmums, kas pieņemts 2007. gada 4. oktobrī lietā C-217/06. Tā pārbaudīja, ka Itālijas 
varas iestādes ir veikušas vienīgo pasākumu, ko bija iespējams veikt, lai izpildītu Tiesas 
lēmumu.

Neviena cita iniciatīva nav iespējama.


