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Dotyczy: Petycji 1285/2007, którą złożył Giovanni Maria Turra (Włochy) w imieniu 
Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l, w sprawie rzekomych 
nieprawidłowości związanych z zaproszeniem do składania ofert dotyczących 
przedsięwzięcia budowlanego w gminie Golfo Aranci

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że zaproszenie do składania ofert związane z wielkim 
przedsięwzięciem budowlanym w gminie Golfo Aranci na Sardynii nie odbyło się zgodnie 
z włoskimi i unijnymi przepisami, w związku z czym zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o wszczęcie dochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Składający petycję reprezentuje przedsiębiorstwo budowlane, które zamierzało wziąć udział 
w przedmiotowej procedurze negocjacyjnej. Twierdzi, że nieprawidłowości, jakie wystąpiły 
w tej procedurze, uniemożliwiły przedsiębiorstwu udział w niej.

Składający petycję powiadamia w szczególności o następujących nieprawidłowościach: – nie 
zostało opublikowane żadne ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia procedury przez gminę, co 
stanowi naruszenie przepisów krajowych i wspólnotowych w tej dziedzinie; – termin 
składania ofert określony przez instytucję zamawiającą (30 dni) był zbyt krótki, aby było 
możliwe przygotowanie oferty, oraz – udział w procedurze był otwarty dla podmiotów innych 
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niż przedsiębiorstwa budowlane, podczas gdy program przewidywał wykonanie robót 
budowlanych na kwotę 200 mln EUR.

Co więcej, podmiot, który został ostatecznie wybrany jako partner prywatny STU (spółka 
Pirelli RE), był, zdaniem składającego petycję, bezprawnie faworyzowany w porównaniu 
z innymi potencjalnymi konkurentami, co stanowiło naruszenie zasady równego traktowania.

Jako dowód składający petycję podaje w szczególności fakt, że przy przygotowywaniu oferty, 
a dokładniej przy sporządzaniu projektu wykonawczego prac, które STU będzie realizować, 
spółka Pirelli RE korzystała z usług tych samych osób, którym wcześniej gmina powierzyła
przygotowanie analizy wykonalności dotyczącej tych prac, to jest architekta i konsultanta. 
Współpraca tych osób umożliwiła Pirelli RE, zdaniem składającego petycję, bezprawne 
zajęcie uprzywilejowanej pozycji, ponieważ dzięki niej spółka ta była jedynym podmiotem, 
który był w stanie przedstawić ofertę w ramach przedmiotowego zaproszenia do składania 
ofert.

W opinii składającego petycję spółka Pirelli RE bezprawnie skorzystała z faktu, że gmina 
Golfo Aranci posiada jedynie 0,01% kapitału STU Golfo Aranci S.p.A. i że zadaniem tej 
ostatniej spółki jest wykonywanie programu obejmującego głównie budowę prywatnych 
budynków mieszkalnych. Okoliczności te są sprzeczne z założeniami przepisów włoskich 
w dziedzinie STU, które zapewniają szczególne korzyści spółkom tego typu (np. prawo 
wywłaszczenia gruntów) w związku z tym, że spółki te realizują cele leżące w interesie 
publicznym.

Składający petycję zwraca się zatem do Parlamentu o ściganie wymienionych 
nieprawidłowości i ewentualnych przestępstw, które zostaną stwierdzone.

W 2005 r. gmina Golfo Aranci (SS) rozpoczęła, bez uprzedniej publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu, procedurę negocjacyjną, aby wybrać prywatnego akcjonariusza 
większościowego „spółki rozwoju miejskiego” (Società di Trasformazione Urbana, dalej 
STU), która miała powstać w celu wykonania programu rozwoju miejskiego na terenie tejże 
gminy.

Możliwość utworzenia takiej spółki przewiduje ustawodawstwo włoskie regulujące 
działalność samorządów lokalnych, a w szczególności dekret z mocą ustawy nr 267/2000 
(„Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”). W rozumieniu art. 120 tego 
dekretu gminy i duże miasta (città metropolitane) mogą tworzyć spółki akcyjne, których 
zadaniem będzie projektowanie i wykonywanie robót mających na celu rozwój miejski.

Z dokumentów, którymi dysponują służby Komisji, wynika, że gmina rozpoczęła 
wspomnianą procedurę na podstawie odstępstwa przewidzianego w art. 7 ust. 2 lit. a) dekretu 
z mocą ustawy nr 157/19951 (jest to instrument transponujący dyrektywę 92/50/EWG2, 
odnoszącą się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi). 
Odstępstwo to umożliwiało wykorzystanie tej procedury w sytuacji, gdy w toku wcześniejszej 
procedury otwartej lub ograniczonej nie wpłynęła żadna oferta.

                                               
1 Dekret ten został następnie uchylony dekretem z mocą ustawy nr 163 z 12.04.2006 r., który transponuje nowe 
dyrektywy w dziedzinie zamówień publicznych 2004/18/WE i 2004/17/WE.
2 Dz.U. L 209 z 24.7.1992, s. 1–24.



CM\810833PL.doc 3/8 PE415.073v03-00

PL

Składający petycję twierdzi, że żadna oferta nie wpłynęła w ramach zaproszeń do składania 
ofert mających ten sam przedmiot, które zostały ogłoszone w 2004 r.

We wspomnianej procedurze negocjacyjnej uczestniczył tylko jeden podmiot, spółka Pirelli 
RE, która została ostatecznie wybrana jako prywatny akcjonariusz mającej powstać STU.

Dnia 22 listopada 2005 r. gmina i spółka Pirelli RE utworzyły STU Golfo Aranci S.p.a., 
której 99,99% kapitału posiada akcjonariusz prywatny.

Komisja zauważa przede wszystkim, że procedura wyboru partnera prywatnego spółki 
z kapitałem mieszanym publiczno-prywatnym podlega przepisom wspólnotowym 
w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji jedynie w przypadku, gdy w wyniku tej 
procedury zostaje zawarta umowa kwalifikowana jako zamówienie publiczne lub koncesja 
w rozumieniu prawa wspólnotowego.

W szczególności w sytuacji, gdy wybór partnera prywatnego ma na celu powierzenie mu 
wykonania prac lub świadczenia usług w ramach spółki mieszanej, procedura wyboru 
powinna być zgodna z odnośnymi przepisami wspólnotowymi, a mianowicie przepisami 
dyrektyw, które zapewniają koordynację procedur udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi.

W danym przypadku procedura rozpoczęta przez gminę Golfo Aranci miała na celu, jak się 
wydaje, powierzenie partnerowi prywatnemu STU wykonania programu rozwoju miejskiego, 
obejmującego wzniesienie budynków publicznych i prywatnych, na łączną kwotę 
ok. 200 mln EUR.

Komisja uważa zatem, że przedmiotowa procedura mogłaby doprowadzić do udzielenia 
zamówienia publicznego lub koncesji na roboty budowlane partnerowi prywatnemu, który 
byłby zobowiązany do ich wykonania w ramach STU. W takim wypadku udzielenie 
zamówienia lub koncesji podlegałoby przepisom dyrektywy 93/37/EWG1 dotyczącej 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, mającej 
zastosowanie w owym czasie2.

W tym kontekście należy uściślić, że pojęcie zamówienia na roboty budowlane obejmuje 
umowy, których przedmiotem jest zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót.

Na podstawie dokumentów dostarczonych przez składającego petycję nie można jednak 
rozstrzygnąć definitywnie tej kwestii, a w szczególności stwierdzić, czy chodzi tu 
o zamówienie publiczne czy koncesję na roboty budowlane w rozumieniu prawa 
wspólnotowego, co jest konieczne do określenia, czy przepisy dyrektywy 93/37/EWG mają 
zastosowanie w tym przypadku.

Komisja pragnie mimo to sformułować kilka uwag dotyczących domniemanych 
nieprawidłowości, o których informuje składający petycję, aby zidentyfikować 
nieprawidłowości, które mogłyby ewentualnie stanowić naruszenie przepisów 
                                               
1 Dz.U. L 199 z 9.8.1993, s. 54–83.
2 Dyrektywa ta została zastąpiona, począwszy od dnia 1 lutego 2006 r., dyrektywą 2004/18/WE w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
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wspólnotowych w dziedzinie zamówień publicznych.

Jeżeli chodzi o rozpoczęcie procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu, Komisja zauważa, że dyrektywa 93/37/EWG dopuszcza zastosowanie takiej 
procedury, jeżeli w toku poprzedniej procedury otwartej lub ograniczonej nie wpłynęła żadna 
oferta, pod warunkiem, że początkowe warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób 
zmienione (art. 7 ust. 3 lit. a)).

Wobec braku informacji dotyczących wcześniejszych procedur, które, według słów 
składającego petycję, gmina Golfo Aranci rozpoczęła w 2004 r., Komisja nie jest w stanie 
stwierdzić, czy warunki umożliwiające powołanie się na to odstępstwo zostały spełnione 
w danym przypadku.

Jeżeli chodzi o termin składania ofert, należy zauważyć, że terminy minimalne określone 
w dyrektywie 93/37/EWG mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy miała miejsce 
publikacja ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku procedury negocjacyjnej bez uprzedniej 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu ustalenie odpowiedniego terminu składania ofert należy 
do instytucji zamawiającej.

Jeżeli chodzi o możliwość udziału w procedurze podmiotów innych niż przedsiębiorstwa 
budowlane, Komisja zauważa, że zgodnie z dokumentami przetargowymi partner prywatny 
STU został wybrany nie tylko w celu świadczenia pewnych usług (mianowicie usług 
architektonicznych i inżynieryjnych oraz finansowych), ale też w celu wykonania robót. 
Procedura ta powinna być w związku z tym otwarta dla podmiotów gospodarczych, których 
możliwości pozwalają na świadczenie tego rodzaju usług.

Jeżeli chodzi wreszcie o przywileje, z których miała bezprawnie korzystać spółka Pirelli RE, 
Komisja zauważa przede wszystkim, że fakt, iż spółka ta skorzystała przy opracowywaniu 
robót będących przedmiotem oferty z usług tych samych osób, którym wcześniej instytucja 
zamawiająca powierzyła przygotowanie analizy wykonalności tych robót, nie może zostać 
sam w sobie uznany za sprzeczny z zasadą równego traktowania konkurentów.

W tym kontekście należy przypomnieć, że Trybunał Sprawiedliwości orzekł w wyroku 
w sprawie „Fabricom” (wyrok z dnia 3 marca 2005 r., sprawy połączone C-21/03 i C-34/03), 
że nie można zakazać złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, dostawy lub usługi przez osobę, na której spoczywał obowiązek 
wykonania prac o celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych 
w zakresie tych robót budowlanych, dostaw lub usług bez umożliwienia tej osobie wykazania, 
że w danym przypadku nabyte przez nią doświadczenie nie mogło zakłócić konkurencji.

Na podstawie informacji, jakimi dysponują służby Komisji, nie można uznać, że gmina Golfo 
Aranci powinna była wykluczyć ofertę spółki Pirelli RE.

Jeżeli chodzi natomiast o domniemane korzyści związane z faktem, że program robót 
powierzony STU Golfo Aranci nie odpowiada celom leżącym w interesie publicznym, jakie 
zgodnie z ustawodawstwem włoskim przyświecają utworzeniu takiej spółki mieszanej, 
Komisja zauważa, że nie jest uprawniona do stwierdzenia zgodności przedmiotowej 
procedury z danym prawem krajowym.
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Komisja nie jest też uprawniona do orzekania o ewentualnych naruszeniach włoskiego prawa 
karnego i w związku z tym do stwierdzenia, czy w ramach przedmiotowej procedury zostały 
popełnione przestępstwa.

Informacje przekazane przez składającego petycję nie pozwoliły na stwierdzenie naruszenia 
prawa wspólnotowego.

Komisja zwróci się do władz włoskich o dodatkowe informacje, konieczne do stwierdzenia, 
czy nieprawidłowości w procedurze wyboru partnera prywatnego STU Golfo Aranci, 
o których powiadamia składający petycję, stanowią naruszenie przepisów wspólnotowych 
w dziedzinie zamówień publicznych.

Wypowiadanie się w kwestii przestrzegania ustawodawstwa włoskiego w dziedzinie STU czy 
też w kwestii wystąpienia zachowań kwalifikowanych jako przestępstwo w rozumieniu 
krajowego prawa karnego nie należy do kompetencji Komisji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Po rozpatrzeniu przedmiotowej petycji, jak również petycji 107/08, złożonej przez tego 
samego składającego petycję i dotyczącej tego samego zaproszenia do składania ofert, 
Komisja porozumiała się z władzami włoskimi, aby uzyskać dodatkowe informacje konieczne 
do stwierdzenia, czy nieprawidłowości ujawnione przez składającego petycję, 
w szczególności zastosowanie procedury negocjacyjnej w celu wyboru partnera prywatnego 
„spółki rozwoju miejskiego” (Società di Trasformazione Urbana – zwanej dalej „STU”) 
o nazwie „Golfo Aranci”, stanowią naruszenie przepisów prawa wspólnotowego w dziedzinie 
zamówień publicznych.

Władze włoskie udzieliły odpowiedzi w piśmie przekazanym w dniu 23 października 2008 r., 
do którego dołączono stosowne dokumenty.

Zgodnie z treścią owych dokumentów w grudniu 2004 r. gmina Golfo Aranci ogłosiła 
pierwsze zaproszenie do składania ofert, aby wybrać prywatnego akcjonariusza 
większościowego STU, mającej powstać w celu zrealizowania programu rozwoju miejskiego 
na obszarze gminy (ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
w dniu 28.12.2004 r.). Jako że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nie wpłynęła 
żadna oferta, gmina rozpoczęła nową procedurę przetargową (ogłoszenie opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 marca 2005 r.). Nowe zaproszenie do 
składania ofert również pozostało bez odpowiedzi.

Gmina Golfo Aranci rozpoczęła więc procedurę negocjacyjną, opublikowawszy uprzednio 
ogłoszenie o zamówieniu o zasięgu ogólnokrajowym, w tym na swojej stronie internetowej, 
w celu wyboru akcjonariusza prywatnego STU. W procedurze uczestniczyły dwa podmioty: 
spółka INGEFIN S.r.l. i grupa przedsiębiorstw kierowana przez spółkę Pirelli RE (zwaną 
dalej „Pirelli RE”). Jako że w ofercie złożonej przez spółkę INGEFIN występowały 
nieprawidłowości i braki, akcjonariuszem prywatnym przyszłej STU została spółka 
Pirelli RE.

W dniu 22 listopada 2005 r., po utworzeniu STU, gmina Golfo Aranci zawarła z nią umowę 
„ogólną” mającą na celu uregulowanie stosunków pomiędzy stronami odnośnie do realizacji 
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programu rozwoju miejskiego będącego przedmiotem wspomnianych procedur 
przetargowych, a także „umowę programową/ umowę wykonawczą” określającą warunki 
realizacji programu.

Po przeanalizowaniu postanowień wspomnianych umów Komisja zauważa, że wydają się one 
prowadzić do udzielenia STU koncesji na roboty budowlane w rozumieniu prawa 
wspólnotowego, a w szczególności dyrektywy 93/37/EWG1 dotyczącej koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, mającej zastosowanie w owym 
czasie2.

Komisja przypomina, że koncesja na roboty budowlane stanowi umowę o charakterze 
odpłatnym zawartą pomiędzy instytucją zamawiającą a podmiotem gospodarczym, przy czym 
przedmiotem umowy jest albo wykonanie, albo zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie 
robót budowlanych, zaś jej cechą charakterystyczną – to, że wynagrodzeniem za roboty 
budowlane jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, ewentualnie wraz z płatnością.

We wspomnianych umowach powierza się STU zaprojektowanie i wybudowanie szeregu 
publicznych i prywatnych obiektów budowlanych, jak również zarządzanie częścią obiektów 
i ich eksploatację w celach handlowych (art. 6 umowy ogólnej). W art. 2 umowy 
wykonawczej stwierdza się, że wzniesienie obiektów budowlanych dla gminy Golfo Aranci 
nastąpi nieodpłatnie. Zważywszy na to, że koszt robót budowlanych ponosi STU, 
a w szczególności jej prywatny akcjonariusz większościowy, zdaniem Komisji 
wynagrodzeniem akcjonariusza będzie wyłącznie dochód wynikający z eksploatacji obiektów 
budowlanych, w związku z czym przedmiotowa sprawa dotyczy koncesji na roboty 
budowlane.

We wspomnianych umowach nie określa się całkowitej wartości obiektów budowlanych, ale 
wskazuje jedynie wartość obiektów infrastruktury podstawowej (to jest 4,8 mln EUR, zgodnie 
z art. 12 umowy wykonawczej), z zastrzeżeniem, iż określenie wartości pozostałych obiektów 
budowlanych nastąpi w późniejszym czasie. W związku z tym można uznać, że całkowita 
wartość robót budowlanych przekracza próg, powyżej którego stosuje się dyrektywę 
93/37/EWG3.

W związku z powyższym można uznać, że przyznanie realizacji programu rozwoju 
miejskiego w gminie Golfo Aranci podlegało przepisom dyrektywy 93/37/EWG mającym 
zastosowanie do koncesji na roboty budowlane, które to przepisy wymagają powiadomienia 
o zamiarze udzielenia koncesji w ogłoszeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz ustalenia terminu wynoszącego co najmniej 52 dni od dnia przesłania 
ogłoszenia o zamówieniu w celu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym, tak aby umożliwić 
zgłoszenie kandydatur.

Komisja stwierdza, że w przedmiotowej sprawie gmina Golfo Aranci dwukrotnie 
opublikowała w Dzienniku Urzędowym ogłoszenie o zamówieniu mające na celu zebranie 

                                               
1 Dz.U. L 199 z 9.8.1993, s. 54–83.
2 Dyrektywa ta została zastąpiona, począwszy od dnia 1 lutego 2006 r., dyrektywą 2004/18/WE w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
3 W przypadku koncesji na roboty budowlane próg wynosi 5 mln EUR.
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ofert na zaprojektowanie i ewentualne zrealizowanie, za pośrednictwem przyszłej STU, 
programu rozwoju miejskiego. Termin składania ofert określony w obydwu ogłoszeniach 
o zamówieniu, opublikowanych w 2004 r. i 2005 r., był dłuższy niż termin wskazany 
w dyrektywie, wynoszący 52 dni.

W związku z powyższym Komisja jest zdania, że gmina zapewniła poszanowanie przepisów 
dyrektywy 93/37/EWG mających zastosowanie do koncesji na roboty budowlane. Jako że 
przepisy te nie określają procedury, którą należy stosować w przypadku udzielania koncesji 
po opublikowaniu ogłoszenia, wybór koncesjonariusza przez gminę w ramach procedury 
negocjacyjnej nie stanowił naruszenia owych przepisów.

Tym samym w opinii Komisji – ze względu na to, że w terminie określonym w ogłoszeniach 
o zamówieniu nie wpłynęła żadna oferta – rozpoczęcia negocjacji w celu wyboru partnera 
prywatnego STU, to jest koncesjonariusza, nie można uznać za naruszenie przepisów prawa 
wspólnotowego w dziedzinie udzielania koncesji na roboty budowlane.

Odnośnie do pozostałych rzekomych nieprawidłowości ujawnionych przez składającego 
petycję Komisja odsyła do uwag zawartych w poprzedniej odpowiedzi na petycję, zgodnie 
z którymi rzekome nieprawidłowości nie wydają się prowadzić do naruszenia przepisów 
prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji.

Wniosek

W wyniku przeprowadzonego dochodzenia Komisja nie stwierdziła naruszenia przepisów 
prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych i koncesji.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez składającego petycję w październiku 2009 r.
zaproszenie do składania ofert będące przedmiotem petycji zostało anulowane przez 
okręgowy sąd administracyjny dla regionu Sardynia (zwany dalej: „OSA Sardynia”). 

Swoim wyrokiem nr 1327 z dnia 14 lipca 2009 r. OSA Sardynia podtrzymał zarzuty 
sformułowane w apelacji złożonej przez składającego petycję, uznając że procedura 
zastosowana przez gminę Golfo Aranci podczas wyboru partnera prywatnego „spółki rozwoju 
miejskiego” („Società di Trasformazione Urbana”, zwanej dalej: „STU”) o nazwie Golfo 
Aranci była niezgodna z prawem.

OSA Sardynia anulował więc decyzję gminy o wyborze spółki „Pirelli RE” na prywatnego 
akcjonariusza rzeczonej STU, jak również wszystkie akty dotyczące ustanowienia STU
zawarte po tej decyzji.

W tej sytuacji składający petycję zwraca się o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego i nałożenie kary na administrację gminy Golfo 
Aranci.

Mając na uwadze, że wspomniane zaproszenie do składania ofert zostało anulowane, Komisja 
zauważa, że ewentualne naruszenie, o którym informował składający petycję, i tak zostało 
wyeliminowane, więc postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
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członkowskiego byłoby bezcelowe. 

W tym kontekście Komisja pragnie przypomnieć, że określona w art. 258 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 226 traktatu WE) procedura w sprawie 
uchybienia ma na celu stwierdzenie, że państwo członkowskie uchybiło zobowiązaniom
ciążącym na nim na mocy prawa wspólnotowego. Celem tej procedury jest dopilnowanie, aby
państwo członkowskie jak najszybciej położyło kres naruszaniu prawa wspólnotowego. To 
dlatego w ramach procedury przewiduje się fazę poprzedzającą wniesienie skargi, w której 
Komisja wzywa państwo członkowskie do przedsięwzięcia środków niezbędnych do 
przeciwdziałania skutkom naruszenia prawa wspólnotowego. Dopiero gdy skutki te nie 
zostaną wyeliminowane w terminie określonym przez Komisję, może ona wystąpić do 
Trybunału Sprawiedliwości o stwierdzenie uchybienia po stronie państwa członkowskiego.

W rozumieniu art. 260 TFUE (dawnego art. 228 traktatu WE) Komisja może zwrócić się do 
Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kary pieniężnej na państwo członkowskie tylko 
wówczas, gdy nie przestrzega ono wyroku stwierdzającego uchybienie.

W odniesieniu do omawianego przypadku należy stwierdzić, że choć uznano, iż zaproszenie 
do składania ofert ogłoszone przez gminę Golfo Aranci było sprzeczne z przepisami 
wspólnotowymi w dziedzinie zamówień publicznych, skutki naruszenia tych przepisów i tak 
zostały wyeliminowane w oparciu o wspomniany wyrok OSA Sardynia.

Wnioski

Anulowanie zaproszenia do składania ofert, które było przedmiotem petycji, skłania Komisję
do stwierdzenia, że ewentualne naruszenie prawa wspólnotowego, o którym poinformował 
składający petycję, nie ma już miejsca i nie ma podstaw do wszczęcia postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w tej sprawie.


