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Dotyczy: Petycji 0639/2008, którą złożył Luigi Giovanni Solinas (Włochy), w sprawie 
niewykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się wobec faktu, że państwo włoskie nie wykonuje wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-217/06) w sprawie udzielenia zamówienia na roboty 
budowlane na Sardynii. Wini on także Komisję za to, że nie podjęła żadnych działań w tej 
sprawie przeciwko Włochom. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o interwencję i zagwarantowanie pewności prawnej w Europie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu)

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Po otrzymaniu skargi w 2003 r. Komisja wszczęła przeciwko Włochom postępowanie 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, które dotyczyło 
bezpośredniego powierzenia przez gminę Stintino spółce Maresar Soc. Cons. arl zamówienia
na zaprojektowanie i wykonanie robót w celu technologicznej i strukturalnej adaptacji,
uporządkowania i uzupełnienia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci dróg, miejskich 
budynków i urządzeń użyteczności publicznej, zagospodarowania stref turystycznych 
znajdujących się wewnątrz gminy Stintino, jak i poza nią, łącznie z oczyszczeniem wybrzeża 
i centrów turystycznych oraz usunięciem zanieczyszczeń.
Ponieważ naruszenie przepisów nie zostało zlikwidowane w ramach postępowania 
poprzedzającego wniesienie skargi do Trybunału Sprawiedliwości, w dniu 12 maja 2006 r. 
Komisja wniosła skargę przewidzianą w art. 226 traktatu WE o stwierdzenie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Republiki Włoskiej (sprawa C-217/06).
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Komisja uznała bowiem, że powierzenie wyżej wymienionych działań spółce Maresar na 
podstawie umowy nr 7/91 z dnia 2 października 1991 r. i aktów dodatkowych zawartych 
później przez tę spółkę i gminę Stintino stanowi uchybienie zobowiązaniom ciążącym na 
Republice Włoskiej na mocy dyrektywy Rady 71/305/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. dotyczącej 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane1, która
obowiązywała w chwili zawarcia wspomnianej umowy.

W wyroku z dnia 4 października 2007 r.2 Trybunał Sprawiedliwości uznał zarzuty Komisji za 
uzasadnione i orzekł, że „zezwalając na wykonanie co najmniej jednej z czynności 
powierzonych przez gminę Stintino spółce Maresar Soc. Cons. arl na podstawie umowy 
nr 7/91 z dnia 2 października 1991 r. i aktów dodatkowych zawartych później przez te same 
strony, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy dyrektywy 
Rady 71/305/EWG, a w szczególności na mocy art. 3 i 12 tej dyrektywy”.

W piśmie z dnia 19 października 2007 r. Komisja Europejska zwróciła się do rządu włoskiego 
o udzielenie informacji dotyczących środków podjętych w celu wykonania wyroku.

W swojej odpowiedzi władze włoskie wskazały, że roboty budowlane przyznane niezgodnie 
z prawem spółce Maresar zostały wykonane w całości przed wydaniem wyroku przez 
Trybunał oraz że zarządzanie robotami budowlanymi przez spółkę Maresar dobiegło końca 
w dniu 31 grudnia 2006 r., co położyło kres wszelkim stosunkom prawnym wynikającym 
z umowy nr 7/91 i aktów dodatkowych zawartych później. Wskazały również, że bez względu 
na to gmina Stintino w uchwale Rady Gminy nr 58 z dnia 26 listopada 2007 r. oświadczyła, 
że umowa i akty dodatkowe zawarte między administracją gminy i spółką Maresar 
naruszające prawo wspólnotowe w dziedzinie zamówień publicznych przestały wywoływać 
jakiekolwiek skutki prawne.
W związku z tym Komisja uznała, że skoro uchybienie nie wywołuje już żadnych skutków
prawnych, wspomniana powyżej uchwała nr 58/2007 stanowiła jedyny środek możliwy do 
przyjęcia w celu zastosowania się do wyroku Trybunału.

W dniu 3 kwietnia 2008 r. Komisja zdecydowała się więc zamknąć sprawę.
Składający petycję jest również skarżącym, który poinformował Komisję o niezgodnym
z prawem bezpośrednim powierzeniu spółce Maresar zamówienia na wyżej wspomniane 
roboty budowlane. Na skutek jego skargi Komisja wszczęła postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, co doprowadziło do wydania ww.
wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości.

Jako skarżący, składający petycję był informowany o kolejnych etapach postępowania. Po 
ogłoszeniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości służby Komisji powiadomiły go, w piśmie
z dnia 31 stycznia 2008 r., o zamiarze zaproponowania zamknięcia sprawy, przedstawiając 
powody tej decyzji oraz dając mu możliwość dostarczenia nowych informacji, które mogłyby 
wpłynąć na zmianę decyzji. Składający petycję sformułował szereg uwag w piśmie z dnia 
24 lutego 2008 r., ale nie dostarczył żadnych nowych informacji. Służby Komisji, w piśmie 

                                               
1 Opublikowano w Dz.U. L 185 z 16.8.1971, s. 5–14.

2 Wyrok jeszcze nieopublikowany w Zbiorze Orzeczeń (komunikat dotyczący wyroku został opublikowany 
w Dz.U. C 178 z 29.7.2006).
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z dnia 15 kwietnia 2008 r., powiadomiły go, że sprawa została zamknięta, podając dodatkowe 
wyjaśnienia powodów tej decyzji.

W przedmiotowej petycji Luigi Giovanni Solinas wskazuje na niezgodność z prawem decyzji 
Komisji o zamknięciu sprawy, którą uważa za pozbawioną odpowiedniego uzasadnienia oraz 
za przykład odejścia od stosowania prawa. Przytoczone przez składającego petycję argumenty 
można streścić w sposób następujący:

- fakt, że roboty budowlane zostały w całości wykonane, nie może być uzasadnieniem dla 
zamknięcia sprawy, ponieważ oznaczałoby to pozbawienie jakiegokolwiek praktycznego 
skutku zarówno postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, jak i wyroku Trybunału;

- Komisja nie podjęła żadnych działań w celu zapewnienia wykonania wyroku, chociaż 
powinna była wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego na mocy art. 228 traktatu WE, aby zwrócić się do Trybunału o nałożenie na 
Włochy okresowej kary pieniężnej lub ryczałtu;

- orzecznictwo w dziedzinie dopuszczalności skargi o stwierdzenie uchybienia na podstawie 
art. 228 traktatu WE przywołane przez Komisję nie jest właściwe dla tej sprawy.

Biorąc pod uwagę to, że Komisja miałaby dopuścić się uchybienia w stosunku do obowiązku 
zapewnienia wykonania wyroku Trybunału, składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o to, aby skorzystał ze swoich uprawnień, a w szczególności z prawa do 
wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości, w celu przywrócenia pewności prawnej.

Komisja pragnie przede wszystkim przypomnieć, że celem postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 226 traktatu WE,
jest stwierdzenie uchybienia ze strony państwa członkowskiego wobec zobowiązań ciążących 
na nim na mocy prawa wspólnotowego.

Na mocy wyroku, w którym Trybunał stwierdza uchybienie, państwo członkowskie jest 
zobowiązane do podjęcia koniecznych środków w celu wykonania tego wyroku. Komisja, 
która powinna zapewnić wykonanie wyroku, może na podstawie art. 228 Traktatu wnieść 
skargę do Trybunału o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby 
doprowadzić do nałożenia kar pieniężnych na określone państwo członkowskie, jedynie 
w przypadku, gdy nie podjęło ono żadnych środków w związku z wykonaniem wyroku 
w terminie ustalonym w uzasadnionej opinii, którą Komisja może wydać w ramach nowego 
postępowania poprzedzającego wniesienie skargi.

W przedmiotowym przypadku Trybunał stwierdził uchybienie zobowiązaniom wynikającym 
z przepisów wspólnotowych w dziedzinie zamówień publicznych.

Ponieważ głównym celem tych przepisów jest zapewnienie konkurencji między różnymi 
podmiotami europejskimi w ramach zamówień publicznych, wykonanie wyroku, w którym 
stwierdzone zostaje ich naruszenie, obejmuje obowiązek położenia kresu skutkom
zamówienia publicznego przyznanego w sposób bezprawny i ponownego przyznania go 
w drodze przetargu zgodnego z przepisami wspólnotowymi.
Jest jednak oczywiste, że w sytuacji gdy zamówienie zostało w całości wykonane, nie 
wywołuje już więcej skutków oraz że nie można podjąć żadnych innych środków w celu 
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zapewnienia osiągnięcia tego rezultatu. Jest również oczywiste, że nie można po raz drugi 
przyznać zamówienia, które zostało już w całości wykonane.

Na podstawie tych rozważań Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że skarga o stwierdzenie
uchybienia, której przedmiotem jest naruszenie przepisów w dziedzinie zamówień 
publicznych, jest niedopuszczalna, jeśli zamówienie przyznane niezgodnie z prawem nie 
wywołuje już żadnych skutków (patrz wyrok z dnia 11 października 2007 r. w sprawie 
C-237/05). Chociaż orzecznictwo to odnosi się do postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego na mocy art. 226 traktatu WE, zasada ustanowiona 
w jego ramach musi być również stosowana w ramach postępowania w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 228.

Co się tyczy w szczególności wyroku będącego przedmiotem petycji, należy zauważyć, że 
w umowie nr 7/91 przewidziano możliwość powierzenia spółce Maresar realizacji szeregu 
robót budowlanych poprzez odesłanie do aktów dodatkowych, gdzie opisane zostały 
konkretne roboty budowlane do wykonania.

Trybunał stwierdził, że po upłynięciu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii 
skierowanej przez Komisję do władz włoskich (w dniu 18 grudnia 2004 r.) część konkretnych
robót budowlanych, o których mowa w aktach dodatkowych zawartych w latach 1991–2001,
nadal znajdowała się na etapie realizacji1.

Jednak w chwili wydania wyroku roboty budowlane zostały już w całości wykonane, tak więc 
nie mogły już z całą pewnością być przedmiotem ponownego przyznania zamówienia. Biorąc 
pod uwagę to, że zamówienie, którego przedmiotem były roboty, nie wywoływało już 
skutków prawnych, Komisja nie mogła wymagać przyjęcia innych środków w tej sprawie.

Należało się natomiast upewnić, że wyżej wspomniana umowa nie będzie wykorzystywana 
w celu przyznania innych konkretnych robót budowlanych związanych z jej przedmiotem. 
Komisja sprawdziła, że podjęto właściwe środki w tym celu, to znaczy uchwałę Rady 
Miejskiej Stintino nr 58 z dnia 26 listopada 2007 r., w której oświadczono, że przedmiotowa 
umowa nie ma już żadnych skutków.
Komisja uważa, że nie mogła wnosić do władz włoskich o przyjęcie żadnego innego środka 
wykonawczego w stosunku do tego wyroku. Ponadto składający petycję nie wskazuje 
środków, które jego zdaniem mogłyby zostać podjęte.

Komisja pragnie w końcu zauważyć, że nie podziela opinii składającego petycję, według 
którego przedmiotowy wyrok miałby nie mieć żadnych praktycznych skutków.

W jego wyniku nie tylko uznano umowę nr 7/91 za nieskuteczną, lecz także ustalono, że 
bezpośrednie powierzenie wyżej wymienionych zamówień spółce Maresar było niezgodne 
z prawem.
W tym kontekście należy przypomnieć o wiążącym charakterze wyroków Trybunału 
Sprawiedliwości, do których sądy krajowe muszą się dostosować. W szczególności wyroki,
w których stwierdza się uchybienie państwa członkowskiego, stanowią podstawę 
odpowiedzialności tego państwa wobec osób, które wywodzą roszczenia z tytułu tego 
uchybienia.
                                               
1 W trakcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Trybunał musi 
bowiem wziąć pod uwagę sytuację, która miała miejsce po upływie terminu (zazwyczaj dwóch miesięcy) 
ustalonego w uzasadnionej opinii Komisji, w którym państwo członkowskie zobowiązane jest do usunięcia 
naruszenia stanowiącego przedmiot tejże uzasadnionej opinii.
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Osoby poszkodowane w wyniku naruszenia przepisów wspólnotowych w dziedzinie 
zamówień publicznych ze strony gminy Stintino mogą więc powołać się na ten wyrok przed 
sądami krajowymi, niemogącymi zaprzeczyć ocenie Trybunału, który stwierdził, że
bezpośrednie powierzenie zamówienia spółce Maresar jest niezgodne z prawem 
wspólnotowym.
Komisja podjęła niezbędne działania w celu zapewnienia wykonania wyroku wydanego przez 
Trybunał Sprawiedliwości w dniu 4 października 2007 r. w sprawie C-217/06. W tym 
kontekście upewniła się, że władze włoskie przyjęły jedyny możliwy środek w celu 
zastosowania się do wyroku Trybunału.
Nie przewiduje się żadnych innych działań.


