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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1285/2007, ko „Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l.”
vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giovanni Maria Turra, par iespējamiem 
noteikumu pārkāpumiem atklātā konkursā par būvniecības projektu Golfo Aranči 
komūnā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka atklātais konkurss par liela mēroga būvniecības projektu 
Golfo Aranči komūnā Sardīnijā netika rīkots saskaņā ar Itālijas un ES tiesību aktiem. Viņš 
lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv būvniecības uzņēmumu, kas vēlējās piedalīties minētajā 
sarunu procedūrā un uzskata, ka tas nebija iespējams šajā procedūrā izdarīto pārkāpumu dēļ.

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo par šādiem pārkāpumiem: netika publicēts neviens 
uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, lai tā paziņotu par komūnas nodomu sākt konkursa 
procedūru, kas uzskatāms par valsts un Kopienas tiesību aktu pārkāpumu šajā jomā; 
līgumslēdzējas iestādes noteiktais piedāvājumu iesniegšanas termiņš (30 dienas) piedāvājuma 
sagatavošanai bija pārāk īss, un procedūrā bez būvniecības uzņēmumiem varēja piedalīties arī 
citi uzņēmēji, lai arī īstenojamā programma paredzēja, ka jāveic būvdarbi 200 miljonu eiro 
apmērā. 
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Turklāt tas uzņēmējs, kurš beigās tika izraudzīts par „STU” sabiedrības privāto partneri 
(sabiedrība „Pirelli RE”), esot nelikumīgi atbalstīts salīdzinājumā ar citiem potenciālajiem 
konkurentiem, tā pārkāpjot vienlīdzīgas attieksmes principu. 

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka sabiedrība „Pirelli RE”, gatavojot savu piedāvājumu, 
respektīvi, izstrādājot „STU” sabiedrības īstenojamo pasākumu izpildprojektu, izmantoja tos 
pašus profesionāļus, kurus komūna bija nolīgusi šo pasākumu priekšizpētei, proti, vienu 
arhitektu un vienu konsultantu. Sadarbība ar šiem profesionāļiem esot nelikumīgi 
nodrošinājusi labvēlīgāku situāciju sabiedrībai „Pirelli RE”, kas, pateicoties šai sadarbībai, 
bijusi vienīgais uzņēmums, kurš varēja iesniegt piedāvājumu šim konkursam.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka „Pirelli RE” nelikumīgi guva labumu no tā, ka Golfo 
Aranči komūnai pieder tikai 0,01 % no „STU” sabiedrības „Golfo Aranci S.p.A.” kapitāla un 
ka sabiedrība „Pirelli RE” tika nolīgta īstenot programmu galvenokārt privātu dzīvojamo ēku 
celtniecībai. Šie apstākļi attiecībā uz „STU” sabiedrību novirza no Itālijas likuma mērķa, kurš 
šī veida sabiedrībām piešķir īpašas priekšrocības (piemēram, tiesības panākt zemju 
atsavināšanu), ņemot vērā to darbības sabiedriskos nolūkus.

Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Parlamentu izmeklēt iepriekš minētos pārkāpumus, kā arī 
iespējamos likumpārkāpumus, kas tiks konstatēti.

Golfo Aranči (SS) komūna 2005. gadā sāka sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot 
paziņojumu par līgumu, lai no „pilsētattīstības sabiedrības” („Società di Trasformazione 
Urbana”, turpmāk tekstā — „STU”), kura bija jānodibina pilsētattīstības programmas 
īstenošanai iepriekš minētās komūnas teritorijā, izraudzītos privātu akcionāru.

Uz iespēju izveidot šādu sabiedrību attiecas Itālijas tiesību akti, kas reglamentē pašvaldību 
darbību, un it īpaši Likumdošanas dekrēts Nr. 267/2000 (ar nosaukumu „Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”). Saskaņā ar šī dekrēta 120. pantu komūnas un 
„metropoles” (città metropolitane) var izveidot akciju sabiedrības, kuras tiks nolīgtas 
pilsētattīstības pasākumu izstrādāšanai un īstenošanai.

Komisijas dienestu rīcībā esoša informācija liecina par to, ka šī komūna ir izmantojusi 
iepriekš minēto procedūru, pamatojoties uz Likumdošanas dekrēta Nr. 157/19951 7. panta 
2. punkta a) apakšpunkta atkāpi (proti, uz Direktīvas 92/50/EEK par procedūru koordinēšanu 
valsts pakalpojumu līgumu piešķiršanai2 transponēšanas pasākumu). Šī atkāpe ļauj izmantot 
šo procedūru, ja nav saņemti piedāvājumi konkursam ar atklātu vai slēgtu procedūru.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 2004. gadā izsludinātajos konkursos par šāda veida 
darbiem tiešām netika iesniegts neviens piedāvājums.

Iepriekš minētajā sarunu procedūrā piedalījās viens uzņēmums, proti, sabiedrība „Pirelli RE”, 
kas rezultātā tika uzskatīta par dibināmās „STU” sabiedrības privāto akcionāru.

                                               
1 Vēlāk šo dekrētu atcēla ar 2006. gada 12. aprīļa Likumdošanas dekrētu Nr. 163, ar ko transponē jaunās 
direktīvas par valsts iepirkumu — 2004/18/EK un 2004/17/EK.

2 OV L 209, 24.7.1992., 1.-24. lpp.
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Minētā komūna un „Pirelli RE” 2005. gada 22. novembrī nodibināja „STU” sabiedrību „Golfo 
Aranci S.p.a.”, kuras privātajam akcionāram pieder 99,99 % kapitāla.

Komisija vispirms norāda, ka uz jaukta — valsts un privātā — kapitāla sabiedrības privātā 
partnera atlases procedūru Kopienas noteikumi par valsts iepirkumu un koncesijām attiecas 
tikai tādā mērā, kādā šīs procedūras rezultātā tiek noslēgts līgums, kurš Kopienas tiesību 
izpratnē ir kvalificējams kā valsts iepirkuma vai koncesiju līgums.

Respektīvi, kad privātais partneris tiek atlasīts ar mērķi viņu nolīgt būvdarbu veikšanai vai 
pakalpojumu sniegšanai ar jaukta kapitāla sabiedrības palīdzību, atlases procedūrai 
jānodrošina tas, ka tiek ievēroti attiecīgie Kopienas noteikumi un īpaši direktīvas, kas 
koordinē būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru.

Šajā gadījumā Golfo Aranči komūnas izsludinātās procedūras mērķis bija „STU” sabiedrības 
privātajam partnerim piešķirt līgumu par pilsētattīstības programmas īstenošanu, kas 
paredzēja uzbūvēt valsts un privātas ēkas par kopējo summu aptuveni 200 miljonu eiro 
apmērā.

Līdz ar to Komisija uzskata, ka šīs procedūras rezultātā valsts iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesības vai arī būvdarbu koncesijas varēja tikt piešķirtas par labu privātajam partnerim, kuram 
tās jāizpilda ar „STU” sabiedrības palīdzību. Šajā gadījumā piešķiršanu noteiktu Direktīva 
93/37/EEK1 par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas procedūras, kas bija 
jāpiemēro attiecīgajā laika periodā2.

Šajā gadījumā jāprecizē, ka būvdarbu valsts iepirkuma jēdzienā ir iekļauti arī tādi līgumi, kuru 
mērķis vienlaicīgi ir būvdarbu izstrāde un izpilde.

Tomēr lūgumraksta iesniedzēja sniegtie dokumenti neļauj pilnīgi izvērtēt šo jautājumu, 
respektīvi, tie neļauj pārbaudīt, vai tas ir uzskatāms par valsts iepirkumu vai būvdarbu 
koncesijām Kopienas tiesību aktu izpratnē, taču tas ir nepieciešams, lai varētu noteikt šajā 
gadījumā piemērojamos Direktīvas 93/37/EEK noteikumus.
Neskatoties uz to, Komisija vēlas izklāstīt dažus apsvērumus par iespējamiem noteikumu 
pārkāpumiem, kurus nosoda lūgumraksta iesniedzējs, lai tādā veidā noteiktu tos pārkāpumus, 
kuri, iespējams, varētu būt kvalificējami kā Kopienas noteikumu pārkāpumi valsts iepirkuma 
jomā.

Attiecībā uz sarunu procedūras izmantošanu, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, 
Komisija norāda, ka Direktīva 93/37/EEK ļauj izmantot šo procedūru, ja nav saņemti 
piedāvājumi vai pieņemami piedāvājumi konkursam ar atklātu vai slēgtu procedūru, ja vien 
līguma sākotnējie noteikumi būtiski nemainās (7. pants, 3. punkts a) apakšpunkts).

Tā kā trūkst informācijas par iepriekšējiem konkursiem, kurus Golfo Aranči komūna saskaņā 
ar lūgumraksta apgalvojumiem esot izsludinājusi 2004. gadā, Komisija nevar pārbaudīt, vai 

                                               
1 OV L 199, 9.8.1993., 54.–83. lpp.
2 Šī direktīva kopš 2006. gada 1. februāra tika aizstāta ar Direktīvu 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu 
valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru.
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šajā gadījumā tika izpildīti priekšnoteikumi, kas ļauj rīkoties, balsoties uz iepriekš minēto 
atkāpi.

Attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņu jānorāda, ka minimālie Direktīvā 93/37/EEK 
noteiktie termiņi ir piemērojami tikai tajos gadījumos, kad iepriekš publicēts paziņojums par 
līgumu. Līdz ar to sarunu procedūras gadījumā, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, 
atbilstoša piedāvājumu iesniegšanas termiņa noteikšana ir līgumslēdzējas iestādes ziņā.

Attiecībā uz apstākli, ka procedūrā bez būvniecības uzņēmumiem varēja piedalīties arī citi 
uzņēmēji, Komisija konstatē, ka saskaņā ar konkursa procedūras dokumentiem „STU” 
sabiedrības privātais partneris tika izvēlēts, ņemot vērā ne tikai noteiktu pakalpojumu 
(arhitektu un inženieru, kā arī finanšu pakalpojumu) sniegšanu, bet arī būvdarbu veikšanu. 
Līdz ar to procedūrai bija jābūt atklātai tirgus dalībniekiem, kam ir iespējas sniegt šos 
pakalpojumus.

Visbeidzot, attiecībā uz priekšrocībām, no kurām sabiedrība „Pirelli RE” esot nelikumīgi 
guvusi labumu, Komisija, pirmkārt, norāda, ka tas vien, ka šī sabiedrība ar tās piedāvājumu 
saistīto būvdarbu izstrādāšanai izmantojusi tos pašus profesionāļus, kurus līgumslēdzēja 
iestāde bija izmantojusi šo pasākumu tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai, nav 
uzskatāms par neatbilstošu principam par vienlīdzīgu attieksmi pret konkurentiem.

Saistībā ar šo jautājumu jāatgādina, ka Eiropas Kopienu Tiesa savā „Fabricom” spriedumā 
(2005. gada 3. marta spriedums apvienotajās lietās C-21/03 un C-34/03) ir precizējusi, ka 
personai, kas veikusi ar minētajiem būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem saistītu 
pētījumu, pārbaudi, analīzi vai izstrādi, nevar aizliegt iesniegt dalības pieteikumu vai 
piedāvājumu valsts būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu līgumam, neparedzot šai personai 
iespēju pierādīt, ka konkrētajos apstākļos tās iegūtā pieredze nevar negatīvi ietekmēt 
konkurenci.

Komisijas dienestu rīcībā esošie fakti neļauj secināt, ka Golfo Aranči komūnai bija jāaizliedz 
sabiedrībai „Pirelli RE” iesniegt piedāvājumu.

Otrkārt, attiecībā uz iespējamajām priekšrocībām, kas saistītas ar apstākli, ka pasākumu 
programma, kuras īstenošanai tika nolīgta sabiedrība „STU Golfo Aranci”, neatbilstot 
sabiedriskajiem mērķiem, ko, paredzot dibināt šādu jaukta kapitāla sabiedrību, izvirza Itālijas 
tiesību akti, Komisija norāda, ka novērtēt šīs procedūras atbilstību iepriekš minētajiem valsts 
tiesību aktiem nav tās kompetencē.

Komisijas kompetencē nav arī sniegt atzinumu par iespējamiem Itālijas kriminālkodeksa 
pārkāpumiem un līdz ar to pārbaudīt, vai šīs procedūras ietvaros izdarīti likumpārkāpumi.

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija neļauj konstatēt Kopienas tiesību pārkāpumu.

Komisija sazināsies ar Itālijas varas institūcijām nepieciešamās papildinformācijas iegūšanai, 
lai noteiktu, vai pārkāpumi, par kuriem ziņo lūgumraksta iesniedzējs, saistībā ar sabiedrības 
„STU” privātā partnera „Golfo Aranci” atlases procedūru uzskatāmi par Kopienas noteikumu 
pārkāpumiem valsts iepirkuma jomā.
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Komisijas kompetencē nav ne sniegt atzinumu par Itālijas tiesību aktu ievērošanu sabiedrības 
„STU” gadījumā, ne par tādas rīcības esamību, kas kvalificējama kā likumpārkāpums valsts 
krimināltiesību aktu izpratnē.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Pēc attiecīgā lūgumraksta, kā arī pēc lūgumraksta Nr. 107/08, ko iesniedza tas pats 
lūgumraksta iesniedzējs un kas attiecas uz to pašu konkursu, izskatīšanas Komisija sazinājās 
ar Itālijas varas iestādēm nepieciešamās papildu informācijas iegūšanai, lai noskaidrotu, vai 
lūgumraksta iesniedzēja minētie pārkāpumi, un īpaši sarunu procedūras izmantošana privāta 
partnera — „pilsētattīstības sabiedrības” („Società di Trasformazione Urbana”, turpmāk 
tekstā — STU) — izvēlei, kuras nosaukums ir „Golfo Aranci”, ir Kopienas noteikumu 
pārkāpums publisko iepirkumu jomā. 

Itālijas varas iestādes 2008. gada 23. oktobrī atbildēja ar piezīmi, kam bija pievienoti 
attiecīgie dokumenti.

No šiem dokumentiem izriet, ka 2004. gada decembrī Golfo Aranči komūna izsludināja pirmo 
uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus konkursam, lai izvēlētos privātu akcionāru STU, ko bija 
jāizveido, lai realizētu pilsētattīstības plānu iepriekš minētās komūnas teritorijā (paziņojums 
2004. gada 28. decembrī tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī). Tā kā netika 
iesniegts neviens piedāvājums kā atbilde uz piedāvājumu konkursu, komūna ar paziņojumu, 
kas 2005. gada 25. martā tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izsludināja 
jaunu konkursa procedūru. Arī uz šo jauno paziņojumu par konkursu neviens neatbildēja.

Golfo Aranči komūna sekojoši pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas valsts līmenī un savā 
tīmekļa vietnē, lai izvēlētos privātu iepriekš minētās STU akcionāru, izsludināja sarunu 
procedūru. Šajā procedūrā piedalījās divi uzņēmēji: sabiedrība „INGEFIN S.r.l.” un 
uzņēmumu grupa, ko vadīja sabiedrība „Pirelli RE” (turpmāk tekstā — „Pirelli RE”). Tā kā 
sabiedrības „INGEFIN” iesniegtais piedāvājums bija neatbilstošs un nepilnīgs, „Pirelli RE” 
tika paturēts kā dibināmā STU privātais akcionārs. 

2005. gada 22. novembrī, pēc STU izveides, Golfo Aranči komūna ar to noslēdza „vispārēju” 
vienošanos, lai reglamentētu attiecības starp pusēm attiecībā uz pilsētattīstības programmas 
realizāciju, kas bija iepriekš minēto paziņojuma par konkursu procedūru mērķis, kā arī 
„programmas līgumu / vienošanos par izpildi”, kas precizē programmas realizācijas 
noteikumus.

Pēc iepriekš minētajās vienošanās paredzēto līguma noteikumu izskatīšanas Komisija 
konstatē, ka tajās par labu STU šķietami ir piešķirta būvdarbu koncesija Kopienas tiesību 
nozīmē un īpaši Direktīvas Nr. 93/37/EEK1, par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu 
piešķiršanas procedūras, nozīmē, kas bija piemērojama tajā laikā2.

Komisija atgādina, ka būvdarbu koncesija ir līgums peļņas nolūkos, kas tiek noslēgts starp 
līgumslēdzēju iestādi un ekonomisku uzņēmumu, tā mērķis ir vai nu būvdarbu izpilde, vai arī 

                                               
1 OV L 199, 9.8.1993., 54. – 83. lpp.
2 Šī direktīva kopš 2006. gada 1. februāra tika aizstāta ar Direktīvu 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu 
valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru.
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gan plānošana, gan izpilde, ko raksturo iezīme, ka atlīdzība par veicamajiem darbiem ir vai nu 
tiesības izmantot būvi, vai, iespējams, šīs tiesības kopā ar samaksu.

Iepriekš minētās vienošanās STU uztic virknes valsts un privātu objektu plānošanu un izpildi, 
kā arī daļas no šiem objektiem pārvaldi un izmantošanu komerciāliem nolūkiem (vispārējās 
vienošanās 6. pants). Vienošanās par izpildi 2. pantā ir precizēts, ka attiecīgie objekti tiks 
realizēti bez Golfo Aranči komūnas līdzekļiem. Tā kā būvdarbu izmaksas sedz STU, īpaši tās 
privātais vairākuma akcionārs, Komisija uzskata, ka tas atlīdzību galvenokārt gūs no 
ienākumiem, izmantojot objektus, un ka tā tātad ir būvdarbu koncesija.

Objektu kopējā vērtība nav precizēta iepriekš minētajās vienošanās, kas norāda tikai primārā 
objektu aprīkojuma vērtību (proti, 4,8 miljonus eiro, kā tas ir norādīts vienošanās par izpildi 
12. pantā), sev paturot iespēju rezultātā noteikt citu objektu summu. Ņemot vērā iepriekš 
minēto, var uzskatīt, ka kopējā būvdarbu vērtība pārsniedz Direktīvas 93/37/EEK1

piemērošanas maksimālo robežu.

Tāpēc var uzskatīt, ka uz attiecīgās pilsētattīstības programmas īstenošanas piešķiršanu 
attiecās Direktīvas 93/37/EEK noteikumi, kas ir piemērojami būvdarbu koncesijām, kuri 
pieprasa, ka par šādas koncesijas piešķiršanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir 
jāpublicē paziņojums un ka ir jānosaka minimālais 52 dienu termiņš, sākot no dienas, kad 
paziņojums par līgumu tiek nosūtīts OV, lai dotu iespēju iesniegt kandidatūras.

Komisija konstatē, ka attiecīgajā gadījumā Golfo Aranči komūna divas reizes Oficiālajā 
Vēstnesī publicēja paziņojumu par līgumu, lai piesaistītu piedāvājumu iesniegšanu iespējamai 
attiecīgās pilsētattīstības programmas plānošanai un izpildei ar STU, kas jāizveido, palīdzību. 
Abos paziņojumos par līgumu, kas attiecīgi tika publicēti 2004. un 2005. gadā, tika noteikts 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kas bija ilgāks nekā ar direktīvu noteiktās 52 dienas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka komūna nodrošināja Direktīvas 93/37/EEK 
darbu koncesijai piemērojamo noteikumu ievērošanu. Tā kā šie noteikumi nenosaka 
procedūru, kas pēc paziņojuma publicēšanas ir jāveic, lai piešķirtu koncesiju, tie nebija pret 
to, ka komūna izvēlas koncesionāru ar sarunu procedūru.

Tātad Komisija uzskata, ka, tā kā attiecīgā paziņojuma par līgumu noteiktajā termiņā neviens 
piedāvājums netika iesniegts, sarunu uzsākšana, lai izvēlētu privāto STU partneri un tātad 
koncesionāru, nevar tik uzskatīta par pretēju Kopienas noteikumiem būvdarbu koncesijas 
piešķiršanas jomā.

Attiecībā uz citiem iespējamiem pārkāpumiem, ko uzrāda lūgumraksta iesniedzējs, Komisija 
apstiprina tās iepriekš sniegtajā atbildē uz lūgumrakstu formulētos apsvērumus, saskaņā ar 
kuriem šie iespējamie pārkāpumi nešķiet Kopienas noteikumu pārkāpums valsts līgumu un 
koncesiju piešķiršanas jomā.

Secinājumi

Pēc veiktās izmeklēšanas Komisija nav atklājusi Kopienas noteikumu pārkāpumus valsts 

                                               
1 Būvdarbu koncesiju maksimālā robeža bija 5 miljoni eiro.
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līgumu un koncesiju piešķiršanas jomā.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Saskaņā ar 2009. gada oktobrī lūgumraksta iesniedzēja iesniegto informāciju Sardīnijas 
Reģionālā administratīvā tiesa (turpmāk tekstā — „Sardīnijas TAR”) anulēja lūgumrakstā 
minēto konkursu.

Ar 2009. gada 14. jūlija spriedumu Nr. 1327 Sardīnijas TAR ir apstiprinājusi lūgumraksta 
iesniedzēja celtajā prasībā formulētos iebildumus, uzskatot, ka Golfo Aranči komūnas 
ievērotā atlases procedūra privāta partnera — „pilsētattīstības sabiedrības” („Società di 
Trasformazione Urbana”, turpmāk tekstā — „STU”) — izvēlei, kuras nosaukums ir „Golfo 
Aranci”, bija nelikumīga.

Tādēļ Sardīnijas TAR anulēja komūnas lēmumu kā iepriekš minētās STU privāto akcionāru 
izvēlēties sabiedrību „Pirelli RE”, kā arī visus pēc šī lēmuma ar STU izveidi saistītos 
dokumentus.

Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz piemērot sankcijas Golfo Aranči komūnas 
administrācijai, uzsākot pārkāpuma procedūru.

Ņemot vērā, ka minētais konkurss ir ticis anulēts, Komisija norāda, ka lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvotais iespējamais pārkāpums katrā ziņā ir ticis novērsts un tādēļ pārkāpuma 
procedūrai nebūtu iemesla.

Šajā saistībā Komisija vēlas atgādināt, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā 
(bijušais EK līguma 226. pants) noteiktās pienākumu neizpildes procedūras nolūks ir 
konstatēt dalībvalsts pienākumu neizpildi, kas tai uzlikti saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.
Procedūras mērķis ir nodrošināt, ka valsts iespējami īsā laikā pārtrauc Kopienas tiesību 
pārkāpumu. Tāpēc procedūra paredz pirmstiesas fāzi, kuras laikā Komisija aicina dalībvalsti 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu Kopienas tiesību aktu neizpildes sekas. Vienīgi 
tad, ja šīs sekas netiek novērstas Komisijas noteiktajā termiņā, Komisija var vērsties Eiropas 
Kopienu Tiesā, lai tā atzīst dalībvalsts pienākumu neizpildi.

LESD 260. panta (bijušais EK līguma 228. pants) nozīmē Komisija var lūgt Eiropas Kopienu 
Tiesu dalībvalstij piemērot finansiālas sankcijas tikai tad, ja tā neizpilda spriedumu, kurā 
atzīta pienākumu neizpilde.

Pat ja tiktu uzskatīts, ka Golfo Aranči komūnas izsludinātais konkurss ir bijis pretrunā ar 
Kopienas noteikumiem par valsts pasūtījumu, šajā gadījumā jāsecina, ka no šo noteikumu 
pārkāpuma izrietošās sekas katrā ziņā ir tikušas novērstas ar iepriekš minēto Sardīnijas TAR 
spriedumu.

Secinājumi

Tā kā lūgumrakstā minētais konkurss ir ticis anulēts, Komisija konstatē, ka lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvotais iespējamais Kopienas tiesību pārkāpums vairs nepastāv un tādēļ
pārkāpuma procedūra par šo lietu nav jāuzsāk.”


