
CM\777590NL.doc PE423.651v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie verzoekschriften

20.03.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0639/2008, ingediend door Luigi Giovanni Solinas (Italiaanse 
nationaliteit), over niet-tenuitvoerlegging van een arrest van het Hof van 
Justitie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over het feit dat de Italiaanse staat een arrest (zaak C-217/06) van het Hof van 
Justitie - verband houdend met een openbare aanbesteding op Sardinië - niet ten uitvoer heeft 
gelegd. Voorts verwijt hij de Europese Commissie dat zij in deze kwestie niet is opgetreden 
tegen Italië. Hij verzoekt het Europees Parlement in te grijpen om de rechtszekerheid in 
Europa te waarborgen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 oktober 2008. De Commissie is verzocht inlichtingen te 
verstrekken (artikel 192, lid 4 van het reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Gevolg gevend aan de ontvangst van een klacht in 2003 heeft de Commissie tegen Italië een 
inbreukprocedure ingeleid betreffende het door de gemeente Stintino rechtstreeks aan de 
vennootschap Maresar Soc. Cons. arl toewijzen van opdrachten voor de volgende 
werkzaamheden: "de planning en verwezenlijking van de werken voor de technologische en 
structurele aanpassing, herinrichting en voltooiing van het waterleidings- en rioleringsnet, het 
wegennet, de infrastructuur en de voorzieningen voor de woonkern, de toeristische kernen aan 
de rand van het grondgebied van de gemeente Stintino, daaronder begrepen de sanering en het 
schoonmaken van de kust en van de toeristische centra aldaar". 

Omdat de inbreuk tijdens de precontentieuze procedure op 12 mei 2006 niet is opgeheven, 
heeft de Commissie bij het Hof van Justitie beroep ingesteld tegen de Italiaanse Republiek 
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wegens niet-nakoming uit hoofde van artikel 226 van het Verdrag (zaak C-217/06). 
De Commissie was namelijk van oordeel dat de Italiaanse Republiek, door het toewijzen van 
opdrachten voor genoemde werkzaamheden aan Maresar, bij overeenkomst nr. 7/91 van 2 
oktober 1991 en de daarna tussen deze vennootschap en de gemeente Stintino 
overeengekomen latere handelingen, de krachtens de ten tijde van het sluiten van 
bovengenoemde overeenkomst van toepassing zijnde Richtlijn 71/305/EEG van de Raad van 
26 juli 1971, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken1, op haar rustende verplichtingen niet is 
nagekomen.

Bij arrest van 4 oktober 20072 heeft het Hof van Justitie het beroep van de Commissie 
gegrond verklaard en heeft het als volgt geoordeeld: "Door ten minste een van de opdrachten 
die de gemeente Stintino aan de vennootschap Maresar Soc. Cons. arl had toegewezen bij 
overeenkomst nr. 7/91 van 2 oktober 1991 en de tussen deze partijen gesloten 
dienovereenkomstige aanvullende handelingen, verder te laten uitvoeren, is de Italiaanse 
Republiek de krachtens richtlijn 71/305/EEG van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de 
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering 
van werken, en in het bijzonder van de artikelen 3 en 12 ervan op haar rustende verplichtingen 
niet nagekomen."

Bij brief van 19 oktober 2007 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij de 
Italiaanse regering geïnformeerd naar de maatregelen die deze had getroffen om het arrest ten 
uitvoer te leggen.

In hun antwoord hebben de Italiaanse autoriteiten aangegeven dat de op onwettige wijze aan 
Maresar toegewezen werkzaamheden vóór het arrest van het Hof al helemaal waren 
uitgevoerd, dat de bedrijfsvoering van de werken door Maresar op 31 december 2006 was 
afgesloten, waardoor een einde kwam aan alle juridische banden voortvloeiend uit het sluiten 
van overeenkomst nr. 7/91 en de aanvullende handelingen, en dat de gemeente Stintino, bij 
besluit nr. 58 van 26 november 2007 van de gemeenteraad, in ieder geval heeft verklaard dat 
de overeenkomst en de tussen de gemeentelijke diensten en Maresar gesloten aanvullende 
handelingen, die een schending zouden zijn van het Gemeenschapsrecht inzake 
overheidsopdrachten, niet langer rechtsgevolgen sorteerden.

Gezien het voorgaande en omdat niet-nakoming geen effect meer sorteert, heeft de 
Commissie geoordeeld dat voornoemd besluit nr. 58/2007 nog de enige mogelijke maatregel 
was om zich naar het arrest van het Hof te voegen.

Op 3 april 2008 heeft de Commissie derhalve besloten de zaak te seponeren. 

Indiener is de klagende partij die de onwettigheid van het rechtstreeks toewijzen van 
voornoemde werken aan Maresar bij de Commissie aanhangig had gemaakt. Gevolg gevend 
aan zijn klacht heeft de Commissie een inbreukprocedure ingeleid, die heeft geresulteerd in 
bovengenoemd arrest van het Hof van Justitie.
                                               
1 Gepubliceerd in het PB L 185 van 16.8.1971, blz. 5-14.
2 Nog niet in Jurisprudentie gepubliceerd arrest (mededeling van het arrest gepubliceerd in het 
PB C 178 van 29.7.2006).
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Als klagende partij is de indiener op de hoogte gesteld van de stappen van de procedure. 
Ingevolge het arrest van het Hof van Justitie hebben de diensten van de Commissie hem bij 
brief van 31 januari 2008 op de hoogte gesteld van hun voornemen om voor te stellen de zaak 
te seponeren en hebben ze hem uitleg gegeven over het waarom van dit besluit. Voorts 
hebben ze hem de mogelijkheid geboden nieuwe gezichtspunten aan te dragen die van invloed 
zouden kunnen zijn op dit besluit. Indiener heeft bij brief van 24 februari 2008 zijn 
commentaar naar voren gebracht zonder echter nieuwe gezichtspunten aan te dragen. Bij brief 
van 15 april 2008 hebben de diensten van de Commissie indiener laten weten dat de zaak was 
geseponeerd en hebben ze hem aanvullende redenen gegeven van het waarom van dit besluit.

In het onderhavige verzoekschrift hekelt indiener het besluit van de Commissie om de zaak te 
seponeren als zijnde onwettig. Hij acht dit besluit onvoldoende met redenen omkleed en 
juridisch afwijkend. De argumenten van indiener kunnen als volgt worden samengevat: 

- Het feit dat de werken geheel zijn uitgevoerd kan geen rechtvaardiging vormen voor het 
seponeren van de zaak, want dat zou erop neerkomen dat zowel de niet-nakomingsprocedure 
als het arrest van het Hof hun nuttig effect zouden verliezen.

- De Commissie heeft niets gedaan om tenuitvoerlegging van het arrest te bewerkstelligen, 
terwijl zij krachtens artikel 228 van het Verdrag een niet-nakomingsprocedure had moeten 
inleiden om het Hof te vragen Italië te veroordelen tot het betalen van een dwangsom of een 
forfaitaire som.

- De jurisprudentie inzake ontvankelijkheid van een beroep wegens niet-nakoming krachtens 
artikel 228 van het Verdrag, waarop de Commissie zich beroept, zou in het onderhavige geval 
niet relevant zijn. 

Aangezien de Commissie haar verplichting om tenuitvoerlegging van het arrest van het Hof te 
bewerkstelligen niet zou zijn nagekomen, vraagt indiener het Europees Parlement zijn 
bevoegdheden uit te oefenen, en met name de bevoegdheid om de zaak aanhangig te maken 
bij het Hof van Justitie teneinde de rechtszekerheid te herstellen. 

Allereerst herinnert de Commissie eraan dat de in artikel 226 van het EG-Verdrag bedoelde 
niet-nakomingsprocedure beoogt vast te stellen dat een lidstaat zijn verplichtingen uit hoofde 
van het Gemeenschapsrecht niet is nagekomen. 

Het arrest van het Hof dat de niet-nakoming vaststelt, omvat de verplichting, voor de lidstaat, 
de nodige maatregelen te treffen om dit arrest ten uitvoer te leggen. De Commissie, die ervoor 
moet zorgen dat het arrest ten uitvoer wordt gelegd, kan krachtens artikel 228 van het Verdrag 
bij het Hof van Justitie beroep wegens niet-nakoming instellen, waarbij zij het Hof kan vragen 
de betrokken lidstaat geldboetes op te leggen. Dit kan alleen wanneer de lidstaat heeft 
verzuimd om binnen de termijn die is gesteld in het met redenen omkleed advies, dat de 
Commissie de lidstaat kan toezenden ingevolge een nieuwe precontentieuze procedure, de 
maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof.

In de zaak in kwestie heeft het Hof niet-nakoming van uit communautaire regels voor 
overheidsopdrachten voortvloeiende verplichtingen vastgesteld. 

Aangezien deze regels vooral tot doel hebben overheidsopdrachten open te stellen voor 
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Europese mededinging, omvat de tenuitvoerlegging van een arrest dat de schending ervan 
vaststelt, de verplichting om een einde te maken aan het effect van het op onwettige wijze 
toewijzen van de overheidsopdracht en om deze opdracht opnieuw toe te wijzen door middel 
van een openbare aanbesteding overeenkomstig de communautaire regels. 

Gezien het voorgaande is duidelijk dat, wanneer de opdracht geheel is uitgevoerd, deze geen 
effect meer sorteert en dat derhalve geen enkele andere maatregel kan worden getroffen om 
dit resultaat te bereiken. Ook is duidelijk dat een opdracht die al geheel is uitgevoerd, niet 
voor de tweede keer kan worden toegewezen.

Op grond van deze overwegingen heeft het Hof van Justitie verklaard dat een beroep wegens 
niet-nakoming betreffende het schenden van de regels inzake overheidsopdrachten niet 
ontvankelijk is, indien de onwettig toegewezen opdracht geen effect meer sorteert (zie het 
arrest van 11 oktober 2007, in zaak C-237/05). Hoewel deze jurisprudentie betrekking heeft 
op de niet-nakomingsprocedure krachtens artikel 226 van het Verdrag, dient het erin 
vastgelegde principe ook te worden toegepast in het kader van de niet-nakomingsprocedure 
die in artikel 228 wordt bedoeld.

Wat het in het verzoekschrift genoemde arrest betreft, dient te worden opgemerkt dat 
overeenkomst nr. 7/91 voorzag in de mogelijkheid een reeks werken aan Maresar te gunnen 
door te verwijzen naar aanvullende handelingen die betrekking hadden op uit te voeren 
specifieke werkzaamheden. 

Het Hof heeft vastgesteld dat op de datum, waarop de termijn verstreek die in het door de 
Commissie aan Italië gezonden met redenen omklede advies was gesteld (te weten 18 
december 2004), de in de tussen 1991 en 2001 gesloten aanvullende handelingen bedoelde 
specifieke werkzaamheden deels nog in uitvoering waren1. 

Op de datum van het arrest waren deze werkzaamheden echter al geheel uitgevoerd en 
derhalve konden ze uiteraard niet opnieuw worden toegewezen. Aangezien de opdracht 
waarop deze werkzaamheden betrekking hadden, geen effect meer sorteerde, was het de 
Commissie niet mogelijk andere maatregelen in dit verband te eisen.

Daarentegen diende de Commissie zich ervan te vergewissen dat voornoemde overeenkomst 
niet meer werd gebruikt om daaruit voortvloeiende andere specifieke werkzaamheden toe te 
wijzen. De Commissie heeft vastgesteld dat daartoe een adequate maatregel was getroffen, te 
weten het besluit nr. 58 van 26 november 2007 van de gemeenteraad van Stintino, waarin 
werd verklaard dat de overeenkomst in kwestie geen effect meer had. 

De Commissie is van mening dat aan de Italiaanse autoriteiten geen enkele andere maatregel 
tot tenuitvoerlegging van het arrest kon worden gevraagd. Overigens geeft indiener niet aan 
welke maatregelen naar zijn mening hadden moeten worden getroffen.

                                               
1 Tijdens een niet-nakomingsprocedure dient het Hof rekening te houden met de situatie zoals 
die was op het moment van het verstrijken van de in het met redenen omklede advies van de 
Commissie gestelde termijn (normaal gesproken twee maanden), waarin de lidstaat is 
gehouden de inbreuk waarop dat advies betrekking heeft, op te heffen.
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De Commissie merkt ten slotte nog op dat zij de mening van indiener dat het betreffende 
arrest geen enkel nuttig effect zou hebben, niet deelt.

Dit arrest heeft niet alleen tot gevolg gehad dat de overeenkomst nr. 7/91 zonder effect is 
verklaard, maar heeft ook de onwettigheid vastgesteld van het rechtstreeks toewijzen van 
voornoemde overheidsopdrachten aan Maresar.

In dit opzicht dient te worden herinnerd aan het dwingende karakter van arresten van het Hof 
van Justitie, waaraan nationale rechters zich dienen te conformeren. Met name arresten die 
niet-nakoming van een lidstaat vaststellen, leggen de grondslag van de mogelijke 
aansprakelijkheid van die lidstaat jegens personen die rechten aan de niet-nakoming ontlenen.

Personen die zijn benadeeld door de schending van de communautaire regels inzake 
overheidsopdrachten door de gemeente Stintino, kunnen zich derhalve op het arrest beroepen 
bij de nationale rechter, die niet kan afwijken van het oordeel van het Hof, dat luidt dat de 
rechtstreekse toewijzing ten gunste van Maresar is strijd is met het Gemeenschapsrecht. 

De Commissie heeft de noodzakelijke initiatieven genomen om de tenuitvoerlegging van het 
arrest van het Hof van Justitie van 4 oktober 2007 in zaak C-217/06 te waarborgen. In dit 
kader is zij nagegaan of de Italiaanse autoriteiten de enige mogelijke maatregel hebben 
getroffen om zich naar het arrest van het Hof te voegen.

Geen enkel ander initiatief is denkbaar.


