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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1285/2007, ingediend door Giovanni Maria Turra (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l., over 
vermeende onregelmatigheden bij een openbare aanbesteding in verband met een 
bouwproject in de gemeente Golfo Aranci

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat een openbare aanbesteding in verband met een groot bouwproject in de 
gemeente Golfo Aranci (Sardinië) niet volgens de geldende Italiaanse en Europese regels is 
uitgevoerd en vraagt het Europees Parlement deze zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Indiener, een bouwonderneming die aan bovengenoemde procedure van gunning via 
onderhandelingen wenste deel te nemen, klaagt dat hij dit niet heeft kunnen doen ten gevolge 
van onregelmatigheden die zich in het kader van deze procedure zouden hebben voorgedaan. 

Indiener stelt met name de volgende onregelmatigheden aan de kaak: ten eerste vormt het feit 
dat er geen uitnodiging tot inschrijving is gepubliceerd waarin de gemeente bekendmaakt dat 
ze van plan was bovenvermelde procedure te starten, volgens indiener een inbreuk op de ter 
zake geldende nationale en communautaire regels; bovendien was de door de aanbestedende 
dienst vastgestelde termijn voor het indienen van de offertes (30 dagen) te kort om een offerte 
te kunnen voorbereiden; en ten slotte konden er ook andere exploitanten dan 
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bouwondernemingen aan de procedure deelnemen, terwijl het uit te voeren programma 
voorzag in de uitvoering van werken voor een bedrag van 200 miljoen euro. 

Voorts zou de exploitant die uiteindelijk als private partner van de STU (de onderneming 
Pirelli RE) is gekozen, op onwettige wijze bevoordeeld zijn ten opzichte van andere potentiële 
concurrenten, wat zou neerkomen op een schending van het beginsel van gelijke behandeling.

Indiener voert in het bijzonder aan dat de onderneming Pirelli RE bij de voorbereiding van 
haar offerte en met name bij het opstellen van het ontwerp voor de uitvoering van de werken 
die de STU later zou realiseren, een beroep zou hebben gedaan op dezelfde werknemers – een 
architect en een consultant – als de gemeente had ingeschakeld voor de uitvoering van de 
haalbaarheidsstudie in verband met deze werkzaamheden. Hun medewerking zou Pirelli RE 
op onwettige wijze hebben bevoordeeld, aangezien het bedrijf dankzij deze samenwerking de 
enige exploitant zou zijn geweest die in staat was om in het kader van de bovengenoemde 
aanbesteding een offerte in te dienen. 

Volgens indiener heeft Pirelli RE op onwettige wijze geprofiteerd van het feit dat de 
gemeente Golfo Aranci slechts een belang van 0,01% in de STU "Golfo Aranci S.p.A." heeft 
en dat laatstgenoemde onderneming een programma moet uitvoeren dat hoofdzakelijk gericht 
is op de constructie van particuliere woongebouwen. Deze omstandigheden zouden ingaan 
tegen het doel van de Italiaanse wetgeving inzake STU, die aan dit soort ondernemingen 
specifieke voordelen toekent (zoals het recht op de onteigening van gronden) met het oog op 
de openbare doelstellingen van hun activiteiten.

Indiener verzoekt het Parlement dus bovengenoemde onregelmatigheden te vervolgen, alsook 
de overtredingen die mogelijk worden vastgesteld.

In 2005 heeft de gemeente Golfo Aranci (SS) een procedure van gunning via 
onderhandelingen gestart zonder voorafgaande bekendmaking van een uitnodiging tot 
inschrijving voor de selectie van een private meerderheidsaandeelhouder voor een "vereniging 
voor stadsontwikkeling" ("Società di Trasformazione Urbana", hierna: "STU"), die moest 
worden opgericht met het oog op de uitvoering van een programma voor stadsontwikkeling 
op het grondgebied van deze gemeente.

De mogelijkheid om een dergelijke vereniging op te richten is opgenomen in de Italiaanse 
wetgeving die de activiteiten van lokale overheden regelt, en met name in wetsdecreet 
nr. 267/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"). In de zin van 
artikel 120 van dit decreet kunnen gemeenten en "metropolen" (città metropolitane) 
vennootschappen op aandelen oprichten die belast zijn met het ontwerpen en uitvoeren van 
werkzaamheden op het gebied van stadsontwikkeling. 

Uit de informatie waarover de diensten van de Commissie beschikken, blijkt dat de gemeente 
gebruik heeft gemaakt van bovengenoemde procedure op grond van de afwijking die is 
vastgesteld in artikel 7, lid 2, punt a van wetsdecreet nr. 157/19951 (in het bijzonder de 
regeling ter uitvoering van Richtlijn 92/50/EEG2 betreffende de coördinatie van de procedures 

                                               
1 Dit decreet is vervolgens ingetrokken bij wetsdecreet nr.163 van 12.4.2006 dat de nieuwe richtlijnen 
2004/18/EG en 2004/17/EG inzake overheidsopdrachten omzet.
2 PB L 209 van 24.7.1992, blz. 1-24.
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voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening). Op basis van deze afwijking 
mag gebruik worden gemaakt van deze procedure indien in het kader van een vorige openbare 
of niet-openbare aanbestedingsprocedure geen enkele offerte werd ingediend.

Indiener bevestigt inderdaad dat er geen offertes zijn ingediend bij aanbestedingen over 
hetzelfde onderwerp die in 2004 hebben plaatsgevonden.

Er heeft slechts één exploitant deelgenomen aan de bovengenoemde procedure van gunning 
via onderhandelingen, namelijk de onderneming Pirelli RE, die uiteindelijk geselecteerd is als 
particuliere aandeelhouder van de STU die moest worden opgericht.

Op 22 november 2005 hebben de eerder genoemde gemeente en Pirelli RE de STU Golfo 
Aranci S.p.A. opgericht, waarin de private aandeelhouder een belang van 99,99% heeft. 

De Commissie merkt in de eerste plaats op dat de procedure voor de selectie van de private 
partner van een onderneming met een gemengd publiek-privaat kapitaal alleen onderworpen 
is aan de communautaire voorschriften inzake overheidsopdrachten en 
concessieovereenkomsten indien naar aanleiding van deze procedure een overeenkomst wordt 
gesloten die in de zin van het Gemeenschapsrecht als overheidsopdracht of concessie kan 
worden gekwalificeerd. 

Wanneer de private partner gekozen wordt om hem door middel van de gemengde 
onderneming de uitvoering van werkzaamheden of de levering van diensten toe te 
vertrouwen, moet de selectieprocedure de naleving van de geldende communautaire 
voorschriften verzekeren, met name de bepalingen van de richtlijnen die de procedures voor 
het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten coördineren. 

In onderhavig geval lijkt de procedure die de gemeente Golfo Aranci is gestart gericht op de 
gunning aan de private partner van de STU van de opdracht voor de uitvoering van een 
programma voor stadsontwikkeling (dat in de bouw van openbare en particuliere gebouwen 
voorziet) voor een totaalbedrag van ongeveer 200 miljoen euro.

De Commissie is bijgevolg van mening dat bovengenoemde procedure zou kunnen leiden tot 
de gunning van een overheidsopdracht of van een concessieovereenkomst voor de uitvoering 
van werken aan de private partner, die verplicht zou zijn om de werkzaamheden in het kader 
van de STU uit te voeren. In dit geval zou de gunning onderworpen zijn aan Richtlijn 
93/37/EEG1 betreffende de coördinatie van de voorschriften inzake overheidsopdrachten voor 
werken, die op dat moment van toepassing was2.

In dit verband dient te worden gepreciseerd dat onder het begrip 'overheidsopdracht' ook 
overeenkomsten vallen die tegelijkertijd betrekking hebben op het ontwerp en de uitvoering 
van werken.

Op basis van de door indiener verstrekte informatie is het evenwel niet mogelijk om tot een 
definitieve beoordeling van deze situatie te komen. Er kan met name onmogelijk worden 
                                               
1 PB L 199 van 9.8.1993, blz. 54-83.
2 Deze richtlijn is met ingang van 1 februari 2006 vervangen door Richtlijn 2004/18/EG betreffende de 
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
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vastgesteld of er sprake is van een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst voor 
werken in de zin van het Gemeenschapsrecht, wat noodzakelijk is om te bepalen of de 
voorschriften van Richtlijn 93/37/EEG in onderhavig geval van toepassing zijn. 

De Commissie wenst echter enkele overwegingen te formuleren over de vermeende 
onregelmatigheden waarover indiener zich beklaagt, teneinde vast te stellen welke van deze 
onregelmatigheden mogelijk een inbreuk vormen op de communautaire voorschriften inzake 
overheidsopdrachten.

Wat de procedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van 
een uitnodiging tot inschrijving betreft, merkt de Commissie op dat Richtlijn 93/37/EEG 
voorziet in de mogelijkheid om gebruik te maken van deze procedure wanneer in het kader 
van een vorige openbare of niet-openbare aanbestedingsprocedure geen enkele offerte werd 
ingediend, voor zover de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk 
gewijzigd zijn (artikel 7, lid 3, punt a).

Bij gebrek aan informatie over de vorige procedures die volgens indiener in 2004 door de 
gemeente Golfo Aranci zijn georganiseerd, is de Commissie niet in staat na te gaan of in dit 
geval voldaan was aan de voorwaarden om zich op deze afwijking te kunnen beroepen.

Wat de termijn voor het indienen van de offertes betreft, dient opgemerkt te worden dat de in 
Richtlijn 93/37/EEG vastgestelde minimumtermijnen slechts van toepassing zijn indien er een 
uitnodiging tot inschrijving werd gepubliceerd. In het geval van een procedure van gunning 
via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een uitnodiging tot 
inschrijving is het de taak van de aanbestedende dienst om een passende termijn vast te stellen 
voor het indienen van de offertes.

Met betrekking tot de omstandigheid dat ook andere exploitanten dan bouwondernemingen 
aan de aanbestedingsprocedure konden deelnemen, wijst de Commissie erop dat de private 
partner van de STU volgens de documenten van de aanbesteding niet alleen geselecteerd is 
om bepaalde diensten te verlenen (met name architecten-, ingenieurs- en financiële diensten), 
maar ook om werkzaamheden uit te voeren. De procedure moest bijgevolg worden 
opengesteld voor economische actoren die in staat waren om deze diensten te verrichten.

Wat ten slotte de voordelen betreft waarvan de onderneming Pirelli RE op onwettige wijze 
zou hebben geprofiteerd, stelt de Commissie in de eerste plaats vast dat het feit dat deze 
onderneming voor het ontwerp van de werkzaamheden uit haar offerte een beroep heeft 
gedaan op dezelfde werknemers als de aanbestedende dienst voor de voorbereiding van de 
haalbaarheidsstudie in verband met deze werken, als dusdanig niet in strijd kan worden geacht 
met het beginsel van gelijke behandeling van concurrenten.

Met het oog hierop moet eraan worden herinnerd dat het Hof van Justitie in zijn arrest 
"Fabricom" (arrest van 3 maart 2005 in de gevoegde zaken C-21/03 en C-34/03) heeft 
verduidelijkt dat aan een persoon die belast is geweest met het onderzoek, de proeven, de 
studie of de ontwikkeling van werken, leveringen of diensten, niet verboden mag worden een 
offerte in te dienen voor een overheidsopdracht voor die werken, leveringen of diensten, 
zonder dat hem de mogelijkheid wordt geboden om aan te tonen dat in de omstandigheden 
van het concrete geval de door hem opgedane ervaring de mededinging niet kan vervalsen.
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Op grond van de aan de Commissie bekende feiten kan niet worden aangenomen dat de 
gemeente Golfo Aranci de offerte van de onderneming Pirelli RE had moeten uitsluiten.

Wat ten tweede de vermeende voordelen betreft in verband met de omstandigheid dat het aan 
de STU Golfo Aranci toevertrouwde programma niet zou beantwoorden aan de openbare 
doelstellingen die de Italiaanse wetgeving met de oprichting van een dergelijke gemengde 
onderneming nastreeft, wijst de Commissie erop dat zij niet bevoegd is om te beoordelen of 
de procedure in kwestie verenigbaar is met de eerder genoemde nationale wetgeving.

De Commissie is evenmin bevoegd om zich uit te spreken over de eventuele schendingen van 
de Italiaanse strafwet en dus om na te gaan of er in het kader van deze procedure 
overtredingen zijn begaan.

Op basis van de informatie die indiener heeft verstrekt, hebben de diensten van de Commissie 
geen inbreuk op het Gemeenschapsrecht kunnen vaststellen.

De Commissie zal contact opnemen met de Italiaanse autoriteiten, teneinde nadere informatie 
in te winnen die nodig is om te kunnen beoordelen of de door indiener aangevoerde 
onregelmatigheden met betrekking tot de procedure voor de selectie van de private partner 
van de STU Golfo Aranci een inbreuk vormen op de communautaire voorschriften inzake 
overheidsopdrachten.

De Commissie is niet bevoegd om zich uit te spreken over de naleving van de Italiaanse 
wetgeving inzake STU, noch over het bestaan van handelingen die volgens de nationale 
strafwetgeving als overtredingen kunnen worden beschouwd. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Na bestudering van het onderhavige verzoekschrift en van verzoekschrift nr. 107/08, dat is 
ingediend door dezelfde indiener en dat betrekking heeft op dezelfde aanbesteding, heeft de 
Commissie contact opgenomen met de Italiaanse autoriteiten, teneinde nadere informatie in te 
winnen die nodig is om te kunnen beoordelen of de door indiener aangevoerde 
onregelmatigheden, en in het bijzonder de procedure van gunning via onderhandelingen die is 
gehanteerd voor de selectie van de private partner voor de "vereniging voor 
stadsontwikkeling" ("Società di Trasformazione Urbana", hierna: "STU"), genaamd "Golfo 
Aranci", een inbreuk vormen op de communautaire voorschriften inzake 
overheidsopdrachten.

De Italiaanse autoriteiten hebben bij niet-ondertekende nota van 23 oktober 2008 geantwoord, 
vergezeld van de ter zake dienende documentatie.

Uit deze documentatie valt op te maken dat de gemeente Golfo Aranci in december 2004 een 
eerste aanbestedingsprocedure is gestart voor de selectie van een private 
meerderheidsaandeelhouder van een STU, met het oog op de uitvoering van een programma 
voor stadsontwikkeling op het grondgebied van de eerder genoemde gemeente 
(bekendmaking op 28.12.2004 verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie). Daar 
geen enkele offerte werd ingediend naar aanleiding van deze aanbesteding, is de gemeente 
een nieuwe procedure van gunning gestart, waarvan de bekendmaking op 25 maart 2005 is 
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verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Op deze nieuwe aanbesteding is 
evenmin een reactie ontvangen.

De gemeente Golfo Aranci heeft daarop een procedure van gunning via onderhandelingen 
gestart, voorafgegaan door de bekendmaking van een uitnodiging tot inschrijving op nationaal 
niveau en op haar website, voor de selectie van de private aandeelhouder van de genoemde 
STU. Twee exploitanten hebben aan deze procedure deelgenomen: de onderneming INGEFIN 
S.r.l. en een consortium van bedrijven onder leiding van de onderneming Pirelli RE (hierna: 
"Pirelli RE"). Daar de door de onderneming INGEFIN ingediende offerte onregelmatig en 
onvolledig was, is Pirelli RE geselecteerd als particuliere aandeelhouder van de STU die 
moest worden opgericht. 

Op 22 november 2005, na de oprichting van de STU, heeft de gemeente Golfo Aranci een 
“algemene” overeenkomst gesloten met de STU teneinde de relaties tussen beide partijen bij 
de uitvoering van het programma voor stadsontwikkeling waarop de eerder genoemde 
gunningsprocedures betrekking hebben, vast te leggen, evenals een "programma-
akkoord/uitvoeringsovereenkomst" waarin de uitvoeringsmodaliteiten van het programma 
worden vastgelegd. 

Uit de contractbepalingen in de genoemde overeenkomsten lijken naar het oordeel van de 
Commissie aanleiding te geven tot de toekenning aan de STU van een concessie voor werken 
in de zin van het Gemeenschapsrecht, en met name in de zin van Richtlijn 93/37/EEG1

houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, die op dat moment van toepassing was2. 

De Commissie wijst erop dat de concessie voor werken een tussen een aanbestedende dienst 
en een economische exploitant gesloten overeenkomst onder bezwarende titel is, die 
betrekking heeft op de uitvoering of het ontwerp én de uitvoering van werken en gekenmerkt 
wordt door het feit dat de vergoeding van de werken bestaat uit het recht om het bouwwerk te 
exploiteren, eventueel gepaard gaande met een prijs. 

De eerder genoemde overeenkomsten gunnen de STU het ontwerp en de uitvoering van een 
reeks publieke en private werken evenals het beheer van de exploitatie van een deel van deze 
werken (artikel 6 van de algemene overeenkomst). Artikel 2 van de uitvoeringsovereenkomst 
stelt dat de werken kosteloos zullen worden uitgevoerd voor de gemeente Golfo Aranci. 
Aangezien de kosten van de werken voor rekening komen van de STU, en met name van zijn 
private meerderheidsaandeelhouder, is de Commissie van mening dat deze hoofdzakelijk zal 
worden bezoldigd door de opbrengst van de exploitatie van de werken en dat derhalve sprake 
is van een concessieovereenkomst voor werken. 

De totale waarde van de werken wordt niet gepreciseerd in de bovenvermelde 
overeenkomsten, die uitsluitend de waarde van de werken vermelden (te weten: 4,8 miljoen 
euro, zoals vermeld in artikel 12 van de uitvoeringsovereenkomst), en zich voorbehouden te 
zijner tijd het bedrag van de andere werken te bepalen. Gelet op het vorengaande kan worden 

                                               
1 PB L 199 van 9.8.1993, blz. 54–83.
2 Deze richtlijn is per 1 februari 2006 vervangen door Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
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aangenomen dat de totale waarde van de werken de toepassingsdrempel van Richtlijn 
93/37/EEG overschrijdt1.

Desondanks kan worden aangenomen dat de gunning van de uitvoering van het programma 
voor stadsontwikkeling onderworpen was aan de op concessieovereenkomsten voor werken 
van toepassing zijnde regels van Richtlijn 93/37/EEG, die eisen dat het voornemen om een 
dergelijke concessie toe te kennen bekendgemaakt wordt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en dat een minimumtermijn van 52 dagen wordt vastgesteld voor het indienen 
van offertes, die ingaat op het moment dat de uitnodiging tot inschrijving in het PB verschijnt. 

De Commissie stelt dat in onderhavig geval de gemeente Golfo Aranci tot twee keer toe een 
uitnodiging tot inschrijving heeft gepubliceerd in het PB teneinde offertes aan te vragen voor 
het ontwerp en de eventuele uitvoering, via de op te richten STU, van het betreffende 
programma voor stadsontwikkeling. De twee uitnodigingen tot inschrijving, gepubliceerd in 
respectievelijk 2004 en 2005, hebben een termijn vastgesteld voor het indienen van offertes 
die de door de richtlijn vastgestelde termijn van 52 dagen overschrijdt.

Gelet op het vorengaande is de Commissie van mening dat de gemeente de op 
concessieovereenkomsten voor werken van toepassing zijnde regels van Richtlijn 93/37/EEG 
heeft nageleefd. Daar deze regels niet voorschrijven welke procedure moet worden gevolgd 
voor de toekenning van concessies na de publicatie van de bekendmaking, verzetten ze zich er 
niet tegen dat de gemeente de concessiehouder selecteert op grond van een procedure van 
gunning via onderhandelingen. 

De Commissie is derhalve van mening dat aangezien geen enkele offerte is ingediend binnen 
de door de betreffende uitnodigingen tot inschrijving vastgestelde termijn, het starten van 
onderhandelingen om de private partner van de STU en dus de concessiehouder te selecteren 
niet in strijd kan worden geacht met de communautaire regels inzake de gunning van 
concessieovereenkomsten voor werken.

Wat de andere vermeende onregelmatigheden betreft waarover indiener zich beklaagt, 
bevestigt de Commissie de in haar vorige antwoord geformuleerde overwegingen, op grond 
waarvan deze onregelmatigheden geen inbreuk lijken te vormen op de communautaire 
voorschriften inzake overheidsopdrachten en concessies.

Conclusie

Naar aanleiding van het verrichte onderzoek heeft de Commissie geen overtredingen van de 
communautaire regels inzake overheidsopdrachten en concessies vastgesteld. 

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Uit de in oktober 2009 door indiener overgelegde informatie blijkt dat de openbare 
aanbesteding waarop dit verzoekschrift betrekking heeft, door de regionale administratieve 
rechtbank voor de regio Sardinië (hierna: "TAR Sardegna") nietig is verklaard. 

                                               
1 Voor concessieovereenkomsten voor werken bedroeg deze drempel 5 miljoen euro.
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In haar uitspraak nr. 1327 van 14 juli 2009 heeft de TAR Sardegna de door indiener in zijn 
beroep aangevoerde grieven overgenomen. De TAR Sardegna was van mening dat de door de 
gemeente Golfo Aranci gevolgde procedure voor de selectie van een private partner van de 
"vereniging voor stadsontwikkeling " ("Società di Trasformazione Urbana", hierna: "STU") 
genaamd Golfo Aranci, onwettig was. 

De TAR Sardegna heeft het besluit van de gemeente om de onderneming "Pirelli RE" als 
particuliere aandeelhouder van genoemde STU te selecteren dus nietig verklaard, evenals alle 
aktes met betrekking tot de oprichting van de STU die op dat besluit zijn gevolgd. 

Indiener verzoekt derhalve het bestuur van de gemeente Golfo Aranci te sanctioneren door
een inbreukprocedure in te leiden.

De Commissie constateert dat de openbare aanbesteding in kwestie nietig is verklaard, en zij 
wijst er dan ook op dat daarmee de door indiener gewraakte inbreuk in ieder geval niet meer 
bestaat en dat het belang dus zou ontbreken aan een inbreukprocedure. 

In dat opzicht wenst de Commissie op te merken dat het doel van de niet-nakomingsprocedure 
als bedoeld in artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (oud 
artikel 226 van het EG-Verdrag) is, te laten vaststellen dat een lidstaat de op hem rustende 
verplichtingen uit hoofde van het communautaire recht niet nakomt. Die procedure moet er 
dus voor zorgen dat die lidstaat op zo kort mogelijke termijn een einde maakt aan de inbreuk 
op het communautaire recht. Daarom is in deze procedure voorzien in een zogenaamde 
precontentieuze fase waarin de Commissie de lidstaat in de gelegenheid stelt de nodige 
maatregelen te nemen om de gevolgen van de niet-nakoming van het communautaire recht 
teniet te doen. Slechts indien deze gevolgen niet binnen de door de Commissie gestelde 
termijn teniet zijn gedaan, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van 
Justitie opdat het Hof vaststelt dat er sprake is van niet-nakoming zijdens de lidstaat. 

Op grond van artikel 260 van het VWEU (oud artikel 228 van het EG-Verdrag) kan de 
Commissie het Hof alleen vragen de lidstaat een geldboete op te leggen indien deze geen 
gevolg geeft aan het arrest waarin de niet-nakoming wordt vastgesteld. 

In het onderhavige geval moet worden geconstateerd dat, zelfs indien geoordeeld zou moeten 
worden dat de door de gemeente Golfo Aranci uitgeschreven openbare aanbesteding in strijd 
was met de communautaire voorschriften inzake overheidsopdrachten, de gevolgen van de 
inbreuk op deze voorschriften sowieso door de bovengenoemde uitspraak van de TAR 
Sardegna teniet zijn gedaan. 

Conclusies

De Commissie stelt vast dat, nu de openbare aanbesteding waarop dit verzoekschrift ziet,
nietig is verklaard, de vermeende inbreuk op het communautaire recht die indiener aan de 
kaak stelt, niet meer bestaat. De Commissie ziet dan ook geen aanleiding hierover een 
inbreukprocedure in te leiden. 


