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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0639/2008, ingiven av Luigi Giovanni Solinas (italiensk 
medborgare) om underlåtelse att verkställa en dom från EG-domstolen 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över att den italienska staten inte har verkställt en dom (mål C-217/06) 
från EG-domstolen om ett offentligt bygg- och anläggningskontrakt på Sardinien. Dessutom 
kritiserar han Europeiska kommissionen för att denna inte vidtog några åtgärder mot Italien i 
detta ärende. Han ber Europaparlamentet att ingripa för att garantera rättssäkerheten i Europa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Efter att ha mottagit ett klagomål 2003 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande mot 
Italien om kommunen Stintinos direkta tilldelning av ett kontrakt till företaget 
Maresar Soc.Cons.arl, för följande verksamhet: ”genomförande av planering och 
genomförande av arbetet med teknisk och strukturell anpassning, ombyggnad och 
komplettering av vatten- och avloppsledningar, vägnät, byggnader och serviceinrättningar i 
huvudsamhället, de omkringliggande byarna och turistanläggningarna i kommunen Stintino, 
inklusive sanering och upprensning av föroreningar vid kusten och i turistområdena”.

Då överträdelsen inte undanröjdes vid det administrativa förfarandet vände sig kommissionen 
till EG-domstolen den 12 maj 2006 med en talan om fördragsbrott enligt artikel 226 i 
fördraget mot republiken Italien (mål C-217/06).

Kommissionen ansåg att tilldelningen av denna verksamhet till Maresar, genom avtal nr 7/91 
den 2 oktober 1991 och senare tilläggsavtal som ingåtts mellan detta företag och 
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Stintino kommun, innebar en underlåtenhet från republiken Italiens sida att uppfylla sina 
skyldigheter enligt rådets direktiv 71/305/EEG av den 26 juli 1971 för samordning av 
förfaranden för tilldelning av bygg- och anläggningsarbeten1, som var tillämpliga då avtalet 
slöts.

I sin dom av den 4 oktober 20072, ansåg EG-domstolen att kommissionens talan var 
välgrundad och slog fast att: ”republiken Italien har underlåtit att iaktta sina skyldigheter 
enligt rådets direktiv 71/305/EEG, särskilt artiklarna 3 och 12, genom att låta åtminstone ett
av de arbeten genomföras som kommunen Stintino tilldelat bolaget Maresar Soc.Cons. arl i 
enlighet med avtal nr 7/91 som ingicks den 2 oktober 1991 och senare tilläggsavtal ingångna 
mellan samma parter.”

Genom en skrivelse den 19 oktober 2007 förhörde sig kommissionen hos den italienska 
regeringen om vilka åtgärder som vidtagits för att verkställa domen.

I sitt svar uppgav de italienska myndigheterna att det arbete som olagligt tilldelats Maresar 
hade utförts i sin helhet före domstolens dom och att Maresars förvaltning av bygget hade 
avslutats den 31 december 2006. Därmed var alla rättsliga förhållanden enligt avtal nr 7/91 
och senare tilläggsavtal avslutade och Stintino kommun hade dessutom genom sitt 
kommunfullmäktigebeslut nr 58 den 26 november 2007 förklarat avtalet och de tilläggsavtal 
som ingåtts mellan de kommunala myndigheterna och Maresar, som stred mot
gemenskapsrätten när det gäller offentlig upphandling, utan rättslig verkan.

Kommissionen ansåg därför att det inte förelåg något fördragsbrott längre och att ovanstående 
beslut nr 58/2007 var den enda åtgärd som fortfarande kunde vidtas för att följa domstolens 
dom. 

Den 3 april 2008 beslutade därför kommissionen att avsluta ärendet.

Framställaren är densamma som till kommissionen hade anmält den olagliga direkta 
tilldelningen av ovannämnda arbete till Maresar. Efter klagomålet inledde kommissionen ett 
överträdelseförfarande som ledde till ovannämnda dom från domstolen.

I sin egenskap av klagande har framställaren informerats om förfarandets olika stadier. Efter 
domen från EG-domstolen har kommissionens avdelningar genom en skrivelse 
den 31 januari 2008 informerat honom att den avser att föreslå att ärendet ska avslutas och
förklarat skälen till sitt beslut och gett honom möjlighet att inkomma med ytterligare 
information som kan ändra beslutet. Framställaren lämnade kommentarer genom en skrivelse 
den 24 februari 2008, men utan att tillföra något nytt. Genom en skrivelse den 15 april 2008 
informerade kommissionen honom om att ärendet hade avslutats och redogjorde för skälen till 
beslutet.

Genom denna framställning kritiserar framställaren det olagliga i kommissionens beslut att 
avsluta ärendet. Han anser att beslutet saknar adekvat motivering och är juridiskt orimligt. 
Framställarens argument kan sammanfattas som följer: 

                                               
1 Offentliggjord i EGT L 185, 16.8.1971, s. 5–14.
2 Domen ännu ej offentliggjord i rättsfallssamlingen (meddelande om domen offentliggjort i EUT C 178, 
29.7.2006). 
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– Det faktum att arbetet utförts i sin helhet kan inte motivera att ärendet avslutas eftersom det 
skulle innebära att såväl talan om fördragsbrott som domstolens dom skulle vara helt 
meningslös.

– Kommissionen har inte gjort något för att säkerställa verkställandet av domen, trots att den 
borde ha inlett ett fördragsbrottsförfarande enligt artikel 228 i fördraget för att yrka att 
domstolen dömer Italien att betala böter eller avgifter.

– Rättspraxis när det gäller tillåtlighet att föra talan om fördragsbrott enligt artikel 228 i 
fördraget som kommissionen hänvisar till skulle inte vara relevant i sammanhanget. 

Mot bakgrund av att kommissionen skulle ha brustit i sin skyldighet att se till att domstolens 
dom verkställs har framställaren bett Europaparlamentet att utöva sina befogenheter, bland 
annat rätten att vända sig till EG-domstolen, för att återupprätta rättssäkerheten. 

Till att börja med vill kommissionen påminna om att det fördragsbrottsförfarande som avses i 
artikel 226 i EG-fördraget syftar till att fastställa att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla 
sina skyldigheter enligt gemenskapsrätten.

Domstolens dom om underlåtenhet innebär en skyldighet för medlemsstaten att vidta 
nödvändiga åtgärder för att verkställa domen. Kommissionen, som måste se till att domen 
verkställs, kan vända sig till EG-domstolen med en talan om fördragsbrott enligt artikel 228 i 
fördraget och yrka att ekonomiska sanktioner ska ådömas den berörda medlemsstaten om 
denna inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att verkställa domen, inom den tidsfrist som 
fastställs i det motiverade yttrande som kommissionen får sända ut vid ett nytt administrativt 
förfarande.

I detta fall har domstolen konstaterat underlåtenhet att uppfylla de skyldigheter som följer av 
gemenskapsreglerna om offentlig upphandling. 

Då huvudsyftet med dessa regler är att säkerställa att offentliga upphandlingar är öppna för 
europeisk konkurrens, innebär verkställandet av en dom som fastställer en överträdelse en 
skyldighet att se till att effekterna av det olagligt tilldelade kontraktet undanröjs och att 
kontraktet tilldelas genom ett anbudsförfarande i enlighet med gemenskapsreglerna. 

Det är uppenbart att en upphandling som är helt avslutad inte längre har någon verkan och 
därför kan ingen åtgärd vidtas för att säkerställa något resultat. Det är lika uppenbart att man 
inte heller kan tilldela ett kontrakt en andra gång om det redan har fullgjorts. 

På grundval av dessa beaktanden har EG-domstolen förklarat att en talan om fördragsbrott 
som handlar om överträdelse av regler för offentlig upphandling inte är tillåtlig om det 
olagligt tilldelade kontraktet inte längre gäller (se dom av den 11 oktober 2007, 
mål C-237/05). Även om denna rättspraxis gäller fördragsbrottsförfarandet enligt artikel 226 i 
fördraget ska principen även tillämpas för de fördragsbrottsförfaranden som avses i 
artikel 228. 

När det gäller domen som är föremål för framställningen bör det påpekas att avtal nr 7/91 
innebar en möjlighet att anförtro Maresar en rad arbeten, genom tilläggsavtal för identifiering 
av specifika arbeten som skulle utföras. 
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Domstolen konstaterade att efter utgången av den tidsfrist som fastställdes i kommissionens
motiverade yttrande till Italien (den 18 december 2004) höll en del av de specifika arbeten 
som avsågs i tilläggsavtalen som slutits mellan 1991 och 2001 fortfarande på att utföras1. 

Vid tiden för domen hade emellertid arbetet redan utförts i sin helhet och det kunde därför 
inte bli föremål för en ny tilldelning. Eftersom kontraktet för dessa arbeten inte längre gällde
kunde kommissionen inte kräva att andra åtgärder skulle vidtas i sammanhanget.

Däremot var det nödvändigt att se till att ovannämnda avtal inte längre användes för att 
tilldela andra specifika arbeten som ingick i avtalet. Kommissionen har konstaterat att en 
adekvat åtgärd hade vidtagits, nämligen Stintinos kommunfullmäktiges beslut nr 58 
den 26 november 2007, som fastställde att ifrågavarande avtal hade upphört att gälla. 

Kommissionen anser inte att någon annan åtgärd för verkställande av domen kunde krävas av 
de italienska myndigheterna. Framställaren anger för övrigt inte vilka åtgärder som enligt 
honom borde ha vidtagits.

Kommissionen önskar avslutningsvis påpeka att den inte instämmer i framställarens 
uppfattning att domen i fråga inte skulle ha någon verkan.

Inte nog med att domen fick till följd att avtal nr 7/91 förklarades ogiltigt. Den innebar också 
att den direkta tilldelningen av ovannämnda upphandling till Maresar var olaglig.

Det bör påpekas att EG-domstolens domar är tvingande och att de nationella domstolarna 
måste rätta sig efter dem. Domar där det fastställs att en medlemsstat har begått en 
underlåtenhet utgör grunden för ett ansvar som medlemsstaten eventuellt kan ådra sig 
gentemot personer som drar nytta av nämnda underlåtenhet.

Personer som drabbas av Stintino kommuns överträdelse av gemenskapsreglerna när det 
gäller offentlig upphandling skulle alltså kunna åberopa domen i nationella domstolar och 
dessa kan inte göra en annan bedömning än EG-domstolen som anser att den direkta 
tilldelningen till Maresar är oförenlig med gemenskapsrätten. 

Kommissionen har tagit nödvändiga initiativ för att se till att EG-domstolens dom av 
den 4 oktober 2007 i mål C-217/06 verkställs. I samband med detta har kommissionen 
konstaterat att de italienska myndigheterna har vidtagit den enda åtgärd som var möjlig för att 
följa domstolens dom.

Inget annat initiativ är tänkbart.

                                               
1 Vid ett fördragsbrottsförfarande ska domstolen ta hänsyn till situationen när den tidsfrist som fastställs i 
kommissionens motiverade yttrande löper ut (normalt två månader) och där medlemsstaten uppmanas att 
undanröja överträdelsen som är föremål för samma motiverade yttrande.


