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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1285/2007 af Giovanni Maria Turra, italiensk statsborger, for 
Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l, om påståede uregelmæssigheder 
i forbindelse med et udbud vedrørende et byggeprojekt i Golfo Aranci

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at et udbud vedrørende et omfattende byggeprojekt i Golfo Aranci 
kommune på Sardinien ikke er blevet gennemført i overensstemmelse med Italiens og EU's 
lovgivning, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Andrageren repræsenterer en byggevirksomhed, der ønskede at deltage i det pågældende 
udbud med forhandling, men som mener at være blevet forhindret heri som følge af 
uregelmæssigheder i forbindelse med udbuddet.

Andrageren påpeger navnlig følgende uregelmæssigheder: - der er ikke offentliggjort nogen 
bekendtgørelse fra kommunens side med henblik på indledning af proceduren, hvilket udgør 
en overtrædelse af den nationale lovgivning og fællesskabslovgivningen på området; - den 
frist for afgivelse af tilbud, der blev fastlagt af den ordregivende myndighed (30 dage) var for 
kort til at give mulighed for udarbejdelse af et tilbud; og - deltagelsen i udbuddet var åben for 
andre operatører end byggevirksomheder, til trods for at det program, der skulle gennemføres, 
omhandlede arbejde for et beløb på 200 mio. euro.

Endvidere havde den operatør, som i sidste ende blev udvalgt som privat partner for STU'et 
("Società di Trasformazione Urbana" - byudviklingsselskab), nemlig Pirelli RE, en ulovlig 
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fordel i forhold til de andre potentielle konkurrenter, hvilket er i strid med princippet om 
ligebehandling.

Andrageren hævder navnlig, at Pirelli RE til udarbejdelse af sit tilbud, og navnlig til 
udarbejdelse af planen for de tiltag, som STU'et skulle gennemføre, anvendte de personer, der 
af kommunen havde fået til opgave at udarbejde gennemførlighedsundersøgelsen vedrørende 
projektet, nemlig en arkitekt og en konsulent. Ifølge andrageren var samarbejdet med disse 
fagfolk til fordel for Pirelli RE, som takket være dette samarbejde angiveligt var den eneste 
operatør, der var i stand til at afgive tilbud i forbindelse med det pågældende udbud.

Ifølge andrageren skulle Pirelli RE ulovligt have draget fordel af den kendsgerning, at Golfo 
Aranci kommune kun besidder 0,01 % af STU Golfo Aranci S.p.A.'s kapital, og at 
sidstnævnte havde fået til ansvar at gennemføre et program, der hovedsagelig omfattede 
opførelsen af private beboelsesejendomme. Disse omstændigheder er i strid med den 
italienske lovgivning om STU'er, som giver denne type selskaber særlige fordele (f.eks. retten 
til ekspropriering af jord) for at nå statens mål med selskabets aktiviteter.

Andrageren anmoder derfor Parlamentet om at gribe ind over for de nævnte 
uregelmæssigheder samt eventuelle overtrædelser, der måtte blive konstateret.

I 2005 indledte Golfo Aranci (SS) et udbud med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse med henblik på udvælgelse af en privat 
majoritetsaktionær til et såkaldt "byudviklingsselskab" ("Società di Trasformazione Urbana", i 
det følgende benævnt "STU"), som skulle stiftes med henblik på gennemførelse af et 
byudviklingsprogram på kommunens område.

Muligheden for at stifte et sådant selskab er fastlagt i den italienske lovgivning om lokale 
myndigheders aktiviteter, navnlig i lovdekret nr. 267/2000 ("Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali"). I henhold til dette dekrets artikel 120 kan kommuner og 
"metropoler" (città metropolitane) stifte aktieselskaber, som har til opgave at planlægge og 
gennemføre byudviklingsprojekter.

Ifølge den dokumentation, som Kommissionens tjenestegrene råder over, har kommunen 
anvendt ovennævnte fremgangsmåde på basis af den undtagelse, der er fastlagt i artikel 7, stk. 
2, litra a), i lovdekret nr. 157/19951 (nemlig foranstaltningen til gennemførelse i national ret af 
direktiv 92/50/EØF2 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige 
tjenesteydelsesaftaler). Ifølge denne undtagelse kan fremgangsmåden anvendes, når der ikke 
er afgivet tilbud i forbindelse med et forudgående offentligt eller begrænset udbud.

Andrageren bekræfter, at der ikke blev afgivet tilbud i forbindelse med det nævnte udbud, der 
blev offentliggjort i 2004.

Kun én operatør deltog i udbuddet med forhandling, nemlig Pirelli RE, som blev udvalgt som 
privat aktionær i det STU, der skulle stiftes.

                                               
1 Dette dekret er senere blevet ophævet ved lovdekret nr. 163 af 12.4.2006, som gennemfører de nye direktiver 
2004/18/EF og 2004/17/EF om offentlige kontrakter i den nationale italienske lovgivning.
2 EFT L 209 af 24.7.1992, s. 1-24.
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Den 22. november 2005 stiftede kommunen og Pirelli RE således STU'et Golfo Aranci 
S.p.A., hvis private aktionær besidder 99,99 % af kapitalen.

Kommissionen bemærker først og fremmest, at proceduren for udvælgelse af den private 
partner til et "offentligt-privat" joint venture-selskab kun er underkastet 
fællesskabsbestemmelserne om offentlige kontrakter og koncessioner, hvis denne procedure 
giver anledning til indgåelse af en kontrakt, der kan kvalificeres som offentlig kontrakt eller 
koncessionskontrakt i henhold til fællesskabslovgivningen.

I udvælgelsesproceduren skal det - særlig når den private partner udvælges med henblik på at 
varetage arbejde eller levere tjenesteydelser som led i et joint venture-selskab - sikres, at de 
relevante fællesskabsbestemmelser overholdes og navnlig bestemmelserne i direktivet om 
samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler.

I den foreliggende sag ser det ud til, at den procedure, som Golfo Aranci har indledt, vedrører 
tildelingen til STU's private partner af opgaven med gennemførelse af et 
byudviklingsprogram, herunder opførelsen af offentlige og private bygninger for et samlet 
beløb på omkring 200 mio. euro.

Kommissionen mener således, at proceduren kunne give anledning til tildeling af en offentlig 
kontrakt eller koncession på anlægsarbejde til fordel for den private partner, der skal udføre 
arbejdet gennem STU'et. I dette tilfælde vil tildelingen af kontrakten være underkastet 
direktiv 93/37/EØF1 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af 
offentlige bygge- og anlægskontrakter, som fandt anvendelse på det pågældende tidspunkt2.

I denne henseende skal det præciseres, at begrebet kontrakt om bygge- og anlægsarbejde både 
angår planlægningen og udførelsen af arbejdet.

Den af andrageren fremsendte dokumentation giver imidlertid ikke mulighed for at foretage 
en endelig vurdering i sagen og giver navnlig ikke mulighed for at bekræfte, om der er tale 
om en offentlig kontrakt eller en koncession på anlægsarbejde i henhold til 
fællesskabslovgivningen, hvilket er nødvendigt med henblik på at fastslå, hvilke 
bestemmelser i direktiv 93/37/EØF der finder anvendelse i sagen.

Kommissionen vil dog alligevel fremsætte nogle betragtninger om de påståede 
uregelmæssigheder med henblik på at fastslå, om der kunne være tale om en overtrædelse af 
fællesskabsbestemmelserne om offentlige kontrakter.

For så vidt angår anvendelsen af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af 
en udbudsbekendtgørelse, bemærker Kommissionen, at de ordregivende myndigheder i 
henhold til direktiv 93/37/EØF kan anvende denne type udbud, når der i forbindelse med et 
offentligt eller et begrænset udbud ikke er afgivet bud eller ikke er afgivet et egnet bud, 
forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt (artikel 7, stk. 3, litra a)).

Da Kommissionen ikke råder over oplysninger om ovenstående procedure, som Golfo Aranci 
                                               
1 EFT L 199 af 9.8.1993, s. 54-83.
2 Dette direktiv blev med virkning fra den 1.2.2006 erstattet af direktiv 2004/18/EF om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter.
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ifølge andrageren skulle have indledt i 2007, kan den ikke kontrollere, hvorvidt betingelserne 
for at gøre den pågældende undtagelse gældende var opfyldt i sagen.

For så vidt angår fristen for afgivelse af tilbud, skal det bemærkes, at de minimale frister, der 
er fastsat i direktiv 93/37/EØF, kun finder anvendelse, hvis der offentliggøres en 
udbudsbekendtgørelse. I forbindelse med udbud med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse af en bekendtgørelse kan den ordregivende myndighed således fastsætte en 
egnet frist for indgivelse af bud.

For så vidt angår den kendsgerning, at deltagelsen i udbuddet var åben for andre operatører 
end byggevirksomheder, bemærker Kommissionen, at STU'ets private partner ifølge 
udbudsdokumenterne udvælges ikke blot med henblik på levering af tjenesteydelser (navnlig 
arkitekt- og ingeniørvirksomhed og finansielle tjenesteydelser), men også med henblik på 
udførelse af arbejdet. Proceduren burde således være åben for økonomiske operatører, der har 
den nødvendige kapacitet til at levere disse ydelser.

Endelig bemærker Kommissionen, for så vidt angår de ulovlige fordele, som Pirelli RE skulle 
have haft, at den kendsgerning, at selskabet til forberedelse af tilbuddet skulle have anvendt 
samme fagfolk som dem, der blev anvendt af den ordregivende myndighed til udarbejdelse af 
gennemførlighedsundersøgelsen i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet, ikke i sig selv 
kan anses for at være i strid med princippet om ligebehandling af de konkurrerende parter.

I denne henseende skal der mindes om, at Domstolen i sin dom i "Fabricom"-sagen (dom af 
3.3.2005, forenede sager C-21/03 og C-34/03) fastslog, at en person, der har været ansvarlig 
for studier, forsøg, undersøgelser eller udvikling vedrørende bygge- og anlægsarbejder, 
indkøb eller tjenesteydelser, ikke kan deltage i eller byde på disse offentlige bygge- og 
anlægskontrakter, indkøbs- eller tjenesteydelsesaftaler, uden at der gives denne person 
mulighed for at bevise, at den erfaring, han under de i sagen foreliggende omstændigheder har 
opnået, ikke har kunnet fordreje konkurrencen.

De elementer, som Kommissionens tjenestegrene råder over, giver endvidere ikke anledning 
til at vurdere, at Golfo Aranci kommune burde have udelukket Pirelli RE's tilbud.

For så vidt angår de påståede fordele ved den kendsgerning, at det program, for hvilket 
STU'et Golfo Aranci havde fået overdraget ansvaret, ikke svarer til de offentlige mål, som den 
italienske lovgivning søger at nå ved stiftelsen af et sådan joint venture-selskab, bemærker 
Kommissionen, at den ikke er kompetent til at vurdere den pågældende fremgangsmådes 
overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Kommissionen er heller ikke kompetent til at udtale sig om eventuelle overtrædelser af den 
italienske strafferet og således vurdere, om der er tale om overtrædelser i forbindelse med 
proceduren.

De af andrageren fremsendte oplysninger giver ikke anledning til at konstatere nogen 
overtrædelse af fællesskabsretten.

Kommissionen vil henvende sig til de italienske myndigheder med henblik på at indhente de 
supplerende oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om de af andrageren fremførte 
uregelmæssigheder i forbindelse med fremgangsmåden for valg af privat partner til STU'et 



CM\810833DA.doc 5/8 PE415.073v03-00

DA

Golfo Aranci udgør en overtrædelse af fællesskabsretten om indgåelse af offentlige 
kontrakter.

Kommissionen er hverken kompetent til at udtale sig om overholdelsen af den italienske 
lovgivning om STU'er eller til at udtale sig om tilstedeværelsen af adfærd, der kan 
kvalificeres som en overtrædelse af den nationale strafferet."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Efter at have behandlet nærværende andragende samt andragende nr. 0107/2008, som er 
indgivet af samme andrager, og som vedrører det samme udbud, rettede Kommissionen 
henvendelse til de italienske myndigheder for at indhente de supplerende oplysninger, der er 
nødvendige for at vurdere, om de af andrageren fremførte uregelmæssigheder, og navnlig 
Golfo Arancis fremgangsmåde med udbud med forhandling i forbindelse med valget af 
"byudviklingsselskabet" (Società di Trasformazione Urbana – herefter benævnt STU) som 
privat partner, udgør en overtrædelse af fællesskabsretten om indgåelse af offentlige
kontrakter.

De italienske myndigheder fremsendte deres besvarelse til Kommissionen den 23. oktober 
2008 sammen med den relevante dokumentation.

Af denne dokumentation fremgår det, at Golfo Aranci kommune i december 2004 indledte et 
udbud med henblik på udvælgelse af en privat majoritetsaktionær til et STU, som skulle 
stiftes med henblik på gennemførelse af et byudviklingsprogram på kommunens område 
(bekendtgørelse offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 28. december 2004). Da 
der ikke blev afgivet bud i forbindelse med dette udbud, indledte kommunen en ny 
udbudsprocedure, som blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) den 25. 
marts 2005. Der er indtil nu heller ikke afgivet bud på dette nye udbud.

Golfo Aranci kommune indledte derfor et udbud med forhandling efter en forudgående 
offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse på lokalt plan og på kommunens hjemmeside, 
med henblik på udvælgelse af en privat partner til ovennævnte STU. To operatører deltog i 
denne procedure, nemlig selskabet INGEFIN S.r.l. og en sammenslutning af virksomheder 
ledet af selskabet Pirelli RE (herefter benævnt "Pirelli RE"). Eftersom buddet fra selskabet 
INGEFIN udviste uregelmæssigheder og var ufuldstændigt, blev Pirelli RE udvalgt som 
privat aktionær i det STU, der skulle stiftes.

Den 22. november 2005, efter stiftelsen af STU'et, indgik Golfo Aranci kommune en 
"almindelig" overenskomst med byudviklingsselskabet, som havde til formål at regulere 
forbindelserne mellem parterne med hensyn til gennemførelsen af det byudviklingsprogram, 
som havde været genstand for ovennævnte udbudsprocedurer, samt en 
"programaftale/gennemførelsesoverenskomst", som fastsætter betingelserne for 
gennemførelsen af programmet.

Efter en gennemgang af kontraktbestemmelserne i ovennævnte aftaler bemærker 
Kommissionen, at bestemmelserne kunne give anledning til tildeling af en koncession på 
anlægsarbejde til STU'et i henhold til fællesskabslovgivningen og navnlig i henhold til 
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direktiv 93/37/EØF1 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af 
offentlige bygge- og anlægskontrakter, som var gældende på daværende tidspunkt2.

Kommissionen påpeger, at en koncession på anlægsarbejde er en gensidigt bebyrdende 
kontrakt, som er indgået mellem en ordregivende myndighed og en økonomisk operatør, og at 
den både angår udførelsen og planlægningen af arbejdet, og at den er karakteriseret ved, at 
vederlaget for det arbejde, som skal præsteres, består i retten til at udnytte bygge- og 
anlægsarbejdet, evt. med betaling af en pris.

Med ovennævnte aftaler tildeles STU'et planlægningen og gennemførelsen af en række 
offentlige og private bygge- og anlægsarbejder samt forvaltningen og den kommercielle drift 
af en del af disse arbejder (artikel 6 i den almindelige overenskomst). I artikel 2 i 
gennemførelsesoverenskomsten fastsættes det, at de pågældende bygge- og anlægsarbejder vil 
blive udført uden omkostninger for Golfo Aranci kommune. Da udgifterne i forbindelse med 
arbejderne påhviler STU'et, og navnlig den private majoritetsaktionær, er Kommissionen af 
den opfattelse, at denne aktionær hovedsageligt aflønnes via indtægterne i forbindelse med 
udnyttelsen af bygge- og anlægsarbejderne, og at der derfor er tale om en koncessionskontrakt 
om bygge- og anlægsarbejde.

Den samlede værdi af bygge- og anlægsarbejderne er ikke angivet i ovennævnte 
overenskomster, der kun nævner værdien af de primære infra- og servicestrukturer (som 
beløber sig til 4,8 mio. euro, som anført i artikel 12 i gennemførelsesoverenskomsten), idet 
parterne forbeholder sig retten til efterfølgende at fastsætte beløbet for de andre bygge- og 
anlægsarbejder. Det kan på baggrund af ovenstående antages, at den samlede værdi af 
arbejderne overstiger den tærskel, der fastsættes i direktiv 93/37/EØF3.

Det kan i lyset heraf antages, at tildelingen af arbejdet med at gennemføre det pågældende 
byudviklingsprogram overholdt reglerne i direktiv 93/37/EØF vedrørende 
koncessionskontrakter om bygge- og anlægsarbejder, hvori det fastsættes, at tildelingen af en 
sådan koncession skal bekendtgøres i Den Europæiske Unions Tidende, og hvori der 
fastsættes en minimumsfrist på 52 dage fra datoen for afsendelse af bekendtgørelsen til EUT 
for at give tilstrækkelig tid til indsendelse af ansøgninger.

Kommissionen gør opmærksom på, at Golfo Aranci kommune i den foreliggende sag ved to 
lejligheder har offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i EUT for at anmode om fremsættelse 
af bud på planlægning og eventuel gennemførelse af det pågældende byudviklingsprogram via 
den STU, der skulle stiftes. De to udbudsbekendtgørelser, som blev offentliggjort i 
henholdsvis 2004 og 2005, fastsatte en frist for afgivelse af bud, som var længere end den frist 
på 52 dage, som fastsættes i direktivet.

Kommissionen mener på baggrund af ovenstående, at kommunen har overholdt reglerne i 
direktiv 93/37/EØF vedrørende koncessionskontrakter. Disse regler angiver ikke den 
procedure, der skal følges i forbindelse med tildelingen af koncessioner efter offentliggørelsen 

                                               
1 EFT L 199 af 9.8.1993, s. 54-83.
2 Dette direktiv blev den 1. februar 2006 erstattet af direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og 
anlægskontrakter.
3 Denne tærskel var på 5 mio. euro for koncessionskontrakterne om anlægsarbejde.
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af bekendtgørelsen, og hindrer dermed ikke, at kommunen vælger koncessionshaveren ved et 
udbud med forhandling.

Eftersom der ikke blev afgivet bud inden for den frist, der var fastsat i de pågældende 
udbudsbekendtgørelser, mener Kommissionen ikke, at det kan anses for at være i strid med 
fællesskabsreglerne vedrørende tildeling af koncessionskontrakter, at der blev indledt et 
udbud med forhandling med henblik på at vælge den private partner til STU'et.

Hvad angår de øvrige påståede uregelmæssigheder, bekræfter Kommissionen betragtningerne 
fra sit foregående svar på andragendet, ifølge hvilke disse påståede uregelmæssigheder ikke 
giver anledning til at antage, at fællesskabsretten om indgåelse af offentlige kontrakter og 
koncessioner er blevet overtrådt.

Konklusion

Kommissionen kan ikke på baggrund af den undersøgelse, der er foretaget, konstatere at der 
er sket en overtrædelse af de fællesskabsretlige bestemmelser om indgåelse af offentlige 
kontrakter og koncessioner."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25 marts 2010.

"Ifølge de af andrageren i oktober 2009 fremsendte oplysninger har den regionale 
forvaltningsdomstol for regionen Sardinien (herefter: forvaltningsdomstolen for Sardinien) 
annulleret det udbud, som andragendet omhandlede.

Med sin dom nr. 1327 af 14. juli 2009 tog forvaltningsdomstolen for Sardinien
klagepunkterne i den af andrageren anlagte sag til følge, idet den fandt, at den procedure til 
udvælgelse af en privat partner til "byudviklingsselskabet" ("Società di Trasformazione 
Urbana") benævnt Golfo Aranci, som kommunen Golfo Aranci havde fulgt, var ulovlig.

Forvaltningsdomstolen for Sardinien annullerede derfor kommunens beslutning om at vælge 
det private selskab "Pirelli RE" som aktionær i det pågældende byudviklingsselskab samt alle 
de akter vedrørende oprettelsen af dette byudviklingsselskab, der fulgte af denne beslutning.

Derfor anmoder andrageren om, at der indledes en overtrædelsesprocedure mod forvaltningen 
i kommunen Golfo Aranci.

Kommissionen har noteret sig, at det pågældende udbud er blevet annulleret, og bemærker, at 
den potentielle overtrædelse, som andrageren gjorde opmærksom på, under alle 
omstændigheder er blevet fjernet, og at en overtrædelsesprocedure derfor vil være grundløs.

I denne forbindelse ønsker Kommissionen at minde om, at overtrædelsesproceduren i henhold 
til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere EF-traktatens 
artikel 226) sigter mod at påpege over for en medlemsstat, at den ikke opfylder sine 
forpligtelser i henhold til fællesskabsretten. Formålet med proceduren er at sikre, at 
medlemsstaten bringer overtrædelsen af fællesskabsretten til ophør snarest muligt. Derfor 
omfatter proceduren en administrativ fase, i hvilken Kommissionen anmoder medlemsstaten 
om at træffe de nødvendige foranstaltninger til at fjerne virkningerne af den manglende 
opfyldelse af fællesskabsretten. Det er kun, hvis disse virkninger ikke fjernes inden for den af 
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Kommissionen fastsatte frist, at Kommissionen kan indbringe sagen for Domstolen, for at den 
kan fastslå en medlemsstats overtrædelse.

I henhold til artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidligere 
artikel 228 i EF-traktaten) kan Kommissionen kun anmode Domstolen om at pålægge en 
medlemsstat en bøde, når denne ikke efterkommer dommen, hvori overtrædelsen konstateres.

I den pågældende sag må det konstateres, at selv om det udbud, som kommunen Golfo Aranci 
lancerede, var i strid med fællesskabsreglerne om offentlige udbud, var virkningerne af 
overtrædelsen af disse regler under alle omstændigheder blevet fjernet med ovennævnte dom
afsagt af forvaltningsdomstolen for Sardinien.

Konklusioner

Da det udbud, som andragendet vedrørte, er blevet annulleret, konstaterer Kommissionen, at 
den potentielle overtrædelse af fællesskabsretten, som andrageren gjorde opmærksom på, ikke 
længere eksisterer, og indledning af en overtrædelsesprocedure i denne forbindelse er ikke 
mulig."


