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Tema: Peticija Nr. 1285/2007 dėl įtariamų pažeidimų, padarytų vykdant viešą statybų 
Golfo Aranci komunoje projekto konkursą, kurią pateikė Italijos pilietis 
Giovanni Maria Turra bendrovės Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad viešas didelio statybų Golfo Aranci komunoje (Sardinija) 
projekto konkursas surengtas nesilaikant Italijos ir Europos Sąjungos teisės aktų. Jis prašo 
Europos Parlamentą išnagrinėti šią bylą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 21 d.

„Peticijos pateikėjas atstovauja statybos įmonei, norėjusiai dalyvauti aptariamose derybose ir 
manančiai, kad jai sutrukdyta dalyvauti dėl šios procedūros pažeidimų.

Visų pirma peticijos pateikėjas nurodo šiuos pažeidimus: nepaskelbtas joks skelbimas, 
kuriame pranešama apie komunos ketinimą pradėti procedūrą, – taip pažeisti šios srities 
nacionaliniai ir Bendrijos teisės aktai; perkančiosios organizacijos nustatytas pasiūlymų
teikimo terminas (30 dienų) per trumpas, kad būtų galima paruošti pasiūlymą; derybose galėjo 
dalyvauti veiklos vykdytojai, kurie nėra statybos įmonės, o įgyvendintiname plane nustatyta 
darbų vykdymo suma – 200 mln. EUR.
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Be to, veiklos vykdytojui, galiausiai pasirinktam privačiu miesto plėtros bendrovės (STU)
partneriu, (bendrovei Pirelli RE) taikytos neteisėtos lengvatos kitų galimų konkurentų 
atžvilgiu, pažeidžiant vienodo požiūrio principą.

Visų pirma peticijos pateikėjas tvirtina, kad bendrovė Pirelli RE, ruošdama savo pasiūlymą, 
ypač veiklos vykdymo projektą, kurį bendrovė STU turės įgyvendinti, naudojosi tų pačių 
specialistų (t. y. architekto ir konsultanto), kuriems komuna pavedė parengti šios veiklos 
galimybių studiją, paslaugomis. Bendradarbiaujant šiems specialistams bendrovei Pirelli RE
suteikta neteisėta nauda, ir dėl šio bendradarbiavimo ji buvo vienintelis veiklos vykdytojas, 
galėjęs pateikti pasiūlymą pagal aptariamą konkursą.

Peticijos pateikėjo teigimu, Pirelli RE suteikta neteisėta nauda, nes Golfo Aranci komuna turi 
tik 0,01 % bendrovės STU Golfo Aranci S.p.A., kuriai pavesta vykdyti daugiausia privačių 
gyvenamųjų namų statybos planą, kapitalo. Šiomis aplinkybėmis nesilaikoma Italijos miesto
plėtros bendrovių įstatyme, kuriame šios rūšies bendrovėms suteikiama konkreti nauda 
siekiant viešųjų jos veiklos tikslų (pavyzdžiui, suteikiama teisė nusavinti žemes), nustatyto 
tikslo.

Todėl peticijos pateikėjas prašo Parlamento imtis veiksmų, kad už minėtus pažeidimus ir 
galimus nustatytus pažeidimus būtų nubausta.

2005 m. Golfo Aranci komuna (SS) pradėjo derybas iš anksto nepaskelbusi skelbimo apie 
pirkimą, kad pasirinktų privatų akcininką, valdysiantį daugumą miesto plėtros bendrovės 
(Società di Trasformazione Urbana, toliau – STU), kuri turėjo būti įsteigta miesto plėtros 
planui minėtos komunos teritorijoje vykdyti, akcijų.

Galimybė steigti tokią bendrovę nurodyta Italijos teisės aktuose, kuriais reglamentuojama 
vietos bendruomenių veikla, visų pirma Įstatymo galią turinčiame dekrete Nr. 267/2000 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Pagal šio dekreto 120 straipsnį 
komunos ir „metropolijos“ (città metropolitane) gali steigti akcines bendroves, kurioms bus 
pavesta planuoti ir įgyvendinti miesto plėtros veiklą.

Komisijos tarnybų turimuose dokumentuose nurodyta, kad komuna minėtą procedūrą vykdė 
remdamasi leidžiančia nukrypti nuostata, nurodyta Įstatymo galią turinčio dekreto 
Nr. 157/19951 7 straipsnio 2 dalies a punkte, (t. y. priemone, kuria perkeliama Direktyva 
92/50/EEB2 dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo). Pagal šią 
leidžiančią nukrypti nuostatą tokią procedūrą galima taikyti, kai nepateikta oficialių 
pasiūlymų pagal ankstesnes atviro arba riboto konkursų procedūras.

Peticijos pateikėjas iš tikrųjų tvirtina, kad tuo pačiu tikslu vykdant 2004 m. pradėtus 
konkursus nepateiktas joks pasiūlymas.

Minėtose derybose dalyvavo tik vienas veiklos vykdytojas – bendrovė Pirelli RE, galiausiai 
pasirinkta steigtinos STU privačia akcininke.

                                               
1 Šis dekretas vėliau panaikintas 2006 m. balandžio 12 d. Įstatymo galią turinčiu dekretu Nr. 163, kuriuo 
perkeliamos naujos viešojo pirkimo direktyvos 2004/18/EB ir 2004/17/EB.

2 OL L 209, 1992 7 24, p. 1–24.
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Todėl 2005 m. lapkričio 22 d. minėta komuna ir bendrovė Pirelli RE įsteigė STU Golfo 
Aranci S.p.a., kurios 99,99 % kapitalo valdo privatus akcininkas.

Komisija visų pirma pažymi, kad jungtinio kapitalo (viešojo ir privataus) bendrovės privataus 
partnerio atrankos procedūrai Bendrijos viešojo pirkimo ir koncesijos taisyklės taikomos tik 
tuomet, jeigu pagal šią procedūrą sudaroma sutartis, priskiriama viešojo pirkimo arba 
koncesijos sutarčiai pagal Bendrijos teisę.

Visų pirma jeigu privatus partneris pasirenkamas siekiant patikėti jam vykdyti darbus arba 
teikti paslaugas per bendrą bendrovę, turi būti užtikrinta, kad vykdant atrankos procedūrą būtų 
laikomasi atitinkamų Bendrijos taisyklių, visų pirma direktyvų taisyklių, pagal kurias 
derinama viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka.

Šiuo atveju atrodo, kad Golfo Aranci komunos pradėta procedūra siekta privačiam STU 
partneriui pavesti vykdyti miesto plėtros planą, kuriame numatyta viešųjų ir privačių pastatų 
statyba už bendrą beveik 200 mln. EUR sumą.

Taigi Komisija pažymi, kad pagal minėtą procedūrą viešojo darbų pirkimo arba darbų 
koncesijos sutartį būtų galima sudaryti su privačiu partneriu, kuris turėtų ją vykdyti per STU. 
Šiuo atveju sutarties sudarymui būtų taikoma Direktyva 93/37/EEB1 dėl viešojo darbų, prekių 
ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, taikytina tuo metu2.

Šiuo klausimu pažymėtina, kad į darbų pirkimo sutarties sąvoką įeina sutartys, kurių dalykas 
– ir darbų planavimas, ir jų vykdymas.

Tačiau pagal peticijos pateikėjo pateiktus dokumentus negalima galutinai įvertinti šio 
klausimo, visų pirma negalima patikrinti, ar vykdytas viešasis darbų pirkimas, ar darbų 
koncesija pagal Bendrijos teisę, o tai būtina siekiant nustatyti šiuo atveju taikytinas 
Direktyvos 93/37/EEB normas.

Vis dėlto Komisija nori pateikti keletą pastabų dėl įtariamų pažeidimų, apie kuriuos pranešė 
peticijos pateikėjas, siekdama nustatyti galimus Bendrijos viešojo pirkimo normų pažeidimus.

Dėl derybų vykdymo iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Komisija pažymi, kad 
pagal Direktyvą 93/37/EEB šią procedūrą galima taikyti, kai nepateikta oficialių pasiūlymų 
pagal ankstesnes atviro arba riboto konkursų procedūras, jeigu tik pirminės sutarties sąlygos iš 
esmės nepakeistos (7 straipsnio 3 dalies a punktas).

Kadangi nėra informacijos apie ankstesnes procedūras, kurias, peticijos pateikėjo teigimu, 
Golfo Aranci komuna pradėjo 2004 m., Komisija negali patikrinti, ar šiuo atveju įvykdytos 
sąlygos, leidžiančios remtis minėta leidžiančia nukrypti nuostata.

Dėl pasiūlymų pateikimo termino pažymėtina, kad Direktyvoje 93/37/EEB nustatyti 
trumpiausi terminai taikomi tik tuomet, jeigu paskelbtas skelbimas apie pirkimą. Jeigu 

                                               
1 OL L 199, 1993 8 9, p. 54–83.
2 Nuo 2006 m. vasario 1 d. ši direktyva pakeista Direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų 
pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo.



PE415.073v03-00 4/7 CM\810833LT.doc

LT

vykdomos derybos iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą, perkančioji organizacija 
atitinkamai turi nustatyti tinkamą paraiškų pateikimo terminą.

Dėl aplinkybės, kad procedūroje dalyvauti galėjo tik ne statybos įmonės, Komisija pažymi, 
kad pagal konkurso dokumentus privatus STU partneris pasirinktas ne tik tam tikroms 
paslaugoms teikti (visų pirma architektūros, inžinerijos ir finansinėms paslaugoms), bet ir 
darbams vykdyti. Todėl procedūroje turėjo būti leista dalyvauti ūkio veiklos vykdytojams, 
turintiems šioms paslaugoms teikti būtinų pajėgumų.

Pagaliau dėl naudos, neteisėtai suteiktos bendrovei Pirelli RE, Komisija visų pirma pažymi, 
kad tai, jog ši bendrovė savo pasiūlyme nurodytiems darbams planuoti pasinaudojo tų pačių 
specialistų, kuriuos perkančioji organizacija samdė šių darbų galimybių studijai rengti,
paslaugomis, negali būti laikoma vienodo požiūrio į konkurentus principo pažeidimu.

Šiuo klausimu primintina, kad Teisingumo Teismas savo sprendime Fabricom (2005 m. kovo 
3 d. sprendimas, sujungtos bylos C-21/03 ir C-34/03) nurodė, kad vykdant viešojo darbų, 
prekių ar paslaugų pirkimo konkursą asmeniui, atsakingam už šių darbų, prekių ar paslaugų 
mokslinius tyrimus, bandymus, tyrimus ar plėtrą, negali būti uždrausta pateikti pasiūlymą
nesuteikus jam galimybės įrodyti, kad konkrečiomis aplinkybėmis dėl jo įgytos patirties 
konkurencija negali būti iškraipyta.

Remiantis Komisijos tarnybų turimais duomenimis negalima teigti, kad Golfo Aranci komuna 
turėjo atmesti bendrovės Pirelli RE pasiūlymą.

Antra, dėl spėjamos naudos, susijusios su tuo, kad miesto plėtros bendrovei Golfo Aranci
patikėtas vykdyti veiksmų planas neatitinka viešųjų tikslų, kuriuos pagal Italijos teisės aktus 
siekiama įgyvendinti numatant steigti tokią bendrą bendrovę, Komisija pažymi, kad ji 
nekompetentinga vertinti aptariamos procedūros atitiktį minėtiems nacionaliniams teisės 
aktams.

Komisija taip pat nekompetentinga reikšti nuomonę dėl galimų Italijos baudžiamosios teisės 
pažeidimų ir atitinkamai patikrinti, ar vykdant šią procedūrą padaryta pažeidimų.

Iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos negalima nustatyti, kad Bendrijos teisė pažeista.

Komisija susisieks su Italijos valdžios institucijomis, kad gautų papildomos informacijos,
būtinos siekiant patikrinti, ar STU Golfo Aranci privataus partnerio atrankos procedūros 
pažeidimais, apie kuriuos pranešė peticijos pateikėjas, pažeistos Bendrijos viešojo pirkimo 
normos.

Komisija nekompetentinga reikšti nuomonę nei dėl Italijos teisės aktų, kuriais 
reglamentuojamos STU, laikymosi, nei dėl veiksmų, pagal nacionalinę baudžiamąją teisę 
priskiriamų prie pažeidimų.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„Išnagrinėjusi aptariamą peticiją ir peticiją Nr. 107/08, pateiktą to paties peticijos pateikėjo ir 
susijusią su tuo pačiu konkursu, Komisija susisiekė su Italijos valdžios institucijomis, kad 
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gautų papildomos informacijos, būtinos siekiant patikrinti, ar pažeidimais, apie kuriuos 
pranešė peticijos pateikėjas, visų pirma padarytais vykdant derybas, skirtas atrinkti miesto 
plėtros bendrovės (Società di Trasformazione Urbana, toliau – STU) Golfo Aranci privatų 
partnerį, pažeistos Bendrijos viešojo pirkimo normos.

Italijos valdžios institucijos atsakė 2008 m. spalio 23 d. atsiųstame rašte, prie kurio buvo
pridėti atitinkami dokumentai.

Remiantis šiais dokumentais, 2004 m. gruodžio mėn. Golfo Aranci komuna paskelbė pirmąjį 
konkursą siekdama atrinkti privatų akcininką, valdysiantį didžiąją dalį STU, kuri turėjo būti 
įsteigta miesto plėtros planui minėtos komunos teritorijoje vykdyti, akcijų (skelbimas 
paskelbtas 2004 m. gruodžio 28 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje). Kadangi pagal 
šį konkursą nepateiktas joks pasiūlymas, komuna paskelbė naują konkursą – skelbimas 
išspausdintas 2005 m. kovo 25 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pagal šį naują 
konkursą pasiūlymų taip pat nepateikta.

Todėl Golfo Aranci komuna paskelbė derybas minėtos STU privačiam akcininkui atrinkti, 
prieš tai skelbimą apie pirkimą paskelbusi nacionaliniu lygmeniu ir savo interneto svetainėje. 
Šiose derybose dalyvavo du veiklos vykdytojai: bendrovė INGEFIN S.r.l. ir įmonių grupė, 
vadovaujama bendrovės Pirelli RE (toliau – Pirelli RE). Kadangi bendrovės INGEFIN
pateiktas pasiūlymas buvo neteisingas ir neišsamus, steigtinos STU privačia akcininke 
pasirinkta bendrovė Pirelli RE.

Įsteigus STU 2005 m. lapkričio 22 d. Golfo Aranci komuna su ja sudarė bendrąją sutartį, kuria 
siekiama reglamentuoti šalių santykius vykdant miesto plėtros planą, dėl kurio paskelbtas 
minėtas konkursas, ir „plano susitarimą / vykdymo sutartį“, kuriame nustatomos plano 
įgyvendinimo taisyklės.

Išnagrinėjusi minėtų sutarčių sąlygas Komisija pažymi, kad pagal jas su STU sudaryta darbų 
koncesijos sutartis pagal Bendrijos teisę, visų pirma Direktyvą 93/37/EEB1 dėl viešojo darbų, 
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, taikytiną tuo metu2.

Komisija primena, kad darbų koncesijos sutartis – tai už atlygį vykdoma perkančiosios 
organizacijos ir ekonominės veiklos vykdytojo sudaryta sutartis, kurios dalykas – darbų 
vykdymas arba kartu planavimas ir vykdymas, kai atlygis už atliktus darbus yra teisė naudotis 
darbo rezultatais arba tokia teisė kartu su mokėjimu.

Minėtose sutartyse STU pavedama planuoti ir vykdyti viešų ir privačių pastatų statybą, taip 
pat komerciniais tikslais administruoti ir eksploatuoti dalį šių pastatų (bendrosios sutarties 6 
straipsnis). Vykdymo sutarties 2 straipsnyje nurodoma, kad aptariami statybos darbai bus 
vykdomi Golfo Aranci komunai už juos nemokant atlygio. Kadangi darbų išlaidas dengia 
STU, visų pirma jos didžiąją dalį akcijų valdantis privatus akcininkas, Komisija mano, kad 
atlygį jis daugiausia gaus iš pastatų eksploatavimo pajamų, todėl tai yra darbų koncesijos 
atvejis.

                                               
1 OL L 199, 1993 8 9, p. 54–83.
2 Nuo 2006 m. vasario 1 d. ši direktyva pakeista Direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų 
pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo.



PE415.073v03-00 6/7 CM\810833LT.doc

LT

Minėtose sutartyse bendra darbų vertė nenurodyta, nurodyta tik pradinio įrengimo darbų vertė 
(t. y. 4,8 mln. EUR, kaip nustatyta vykdymo sutarties 12 straipsnyje), pasiliekant teisę vėliau 
nustatyti kitų darbų sumą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pažymėtina, kad bendra darbų 
vertė viršija pagal Direktyvą 93/37/EEB1 taikomą ribą.

Atsižvelgiant į tai pažymėtina, kad patikint vykdyti aptariamą miesto plėtros planą taikytos su 
darbų koncesijomis susijusios Direktyvos 93/37/EEB normos – pagal jas reikalaujama, kad 
ketinant sudaryti tokios koncesijos sutartį apie tai būtų paskelbta Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir nustatytas ne trumpesnis kaip 52 dienų terminas nuo skelbimo apie 
pirkimą išsiuntimo į OL, kad būtų galima pateikti paraiškas.

Komisija pažymi, kad aptariamu atveju Golfo Aranci komuna skelbimą apie pirkimą OL
paskelbė du kartus, kad būtų pateikti pasiūlymai dėl galimo darbų planavimo ir vykdymo 
pagal aptariamą miesto plėtros planą per steigtiną STU. Abiejuose skelbimuose apie pirkimą, 
paskelbtuose atitinkamai 2004 ir 2005 m., nustatytas ilgesnis nei direktyvoje nurodytas 52 
dienų paraiškų pateikimo terminas.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Komisija mano, kad komuna laikėsi darbų koncesijoms 
taikytinų Direktyvos 93/37/EEB normų. Kadangi šiose normose nenustatyta procedūra, kurios 
turi būti laikomasi siekiant sudaryti koncesijos sutartis paskelbus skelbimą, jos netrukdo 
komunai koncesininką pasirinkti vykdant derybas.

Todėl, Komisijos nuomone, negali būti laikoma, kad per aptariamuose skelbimuose apie 
pirkimą nustatytą laiką nepateikus jokio pasiūlymo ir pradėjus derybas siekiant atrinkti
privatų STU partnerį, taigi ir koncesininką, pažeidžiamos Bendrijos darbų koncesijos sutarčių 
sudarymo normos.

Aptardama kitus įtariamus pažeidimus, apie kuriuos pranešė peticijos pateikėjas, Komisija 
patvirtina ankstesniame savo atsakyme į peticiją pateiktas pastabas, pagal kurias neatrodo, kad
šiais įtariamais pažeidimais pažeidžiamos Bendrijos viešojo pirkimo ir koncesijų normos.

Išvada

Atlikusi tyrimą Komisija nenustatė, kad Bendrijos viešojo pirkimo ir koncesijų normos 
pažeistos.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Pagal peticijos pateikėjo 2009 m. spalio mėn. perduotą informaciją konkursą, dėl kurio 
pateikta peticija, Sardinijos regiono administracinis teismas (toliau – Sardinijos RAT) 
paskelbė negaliojančiu.

Sardinijos RAT savo 2009 m. liepos 14 d. sprendime Nr. 1327 atsižvelgė į skundus, pateiktus 
peticijos pateikėjo ieškinyje, išreikšdamas nuomonę, kad Golfo Aranci komunos vykdyta 
miesto plėtros bendrovės (Società di Trasformazione Urbana, toliau – STU) Golfo Aranci
privataus partnerio atrankos procedūra neteisėta.

                                               
1 Darbų koncesijų atveju ši riba siekė 5 mln. EUR.
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Todėl Sardinijos RAT panaikino komunos sprendimą minėtos STU privačia akcininke 
pasirinkti bendrovę Pirelli RE, taip pat visus po šio sprendimo priimtus aktus, susijusius su 
STU steigimu.

Todėl peticijos pateikėjas prašo nubausti Golfo Aranci komunos administraciją ir pradėti 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

Komisija pažymėjo, kad aptariamas konkursas paskelbtas negaliojančiu, ir nurodo, kad 
galimas pažeidimas, apie kurį pranešė peticijos pateikėjas, bet kokiu atveju panaikintas, todėl 
pažeidimo nagrinėjimo procedūra būtų betikslė.

Šiuo požiūriu Komisija nori priminti, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 
straipsnyje (buvęs EB sutarties 226 straipsnis) nurodyta pažeidimo nagrinėjimo procedūra 
siekiama nustatyti, ar valstybė narė pažeidė pagal Bendrijos teisę jai tenkančius 
įsipareigojimus. Procedūros tikslas – užtikrinti, kad ši valstybė kuo greičiau pašalintų 
Bendrijos teisės pažeidimus. Todėl taikant procedūrą numatytas ikiteisminis etapas, per kurį 
Komisija ragina valstybę narę imtis būtinų priemonių Bendrijos teisės pažeidimo padariniams 
pašalinti. Tik tuomet, jei šie padariniai nepašalinami per Komisijos nustatytą laiką, Komisija 
gali kreiptis į Teisingumo Teismą, kad šis nustatytų valstybės narės padarytą pažeidimą.

Pagal SESV 260 straipsnį (buvęs EB sutarties 228 straipsnis) prašyti, kad Teisingumo 
Teismas valstybei narei skirtų piniginę baudą, Komisija gali tik tuomet, jei valstybė narė 
nesilaiko sprendimo, kuriuo nustatomas pažeidimas.

Aptariamu atveju pažymėtina, kad, net jeigu būtų laikoma, jog Golfo Aranci komunos 
paskelbtas konkursas neatitinka Bendrijos viešojo pirkimo normų, bet kokiu atveju šių normų 
pažeidimo padariniai panaikinti minėtu Sardinijos RAT sprendimu.

Išvados

Kadangi konkurso, dėl kurio pateikta peticija, galiojimas panaikintas, Komisija pažymi, kad 
galimo Bendrijos teisės pažeidimo, apie kurį pranešė peticijos pateikėjas, nebėra, todėl 
pažeidimo nagrinėjimo procedūros šiuo klausimu pradėti negalima.“


