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Temats: Lūgumraksts Nr. 1197/2019, ko iesniedzis Itālijas valstspiederīgais M. C., par 
iespējamu konkurences tiesību pārkāpumu no Apūlijas reģionālo iestāžu 
puses

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka nopietns konkurences noteikumu pārkāpums, kas saistīts 
ar būvdarbu konkursa procedūru, ir izraisījis ilgstošu juridisku strīdu ar reģionālajām iestādēm, 
kas ietver vairākus lūgumraksta iesniedzēja mēģinājumus panākt, lai administratīvā tiesa šo 
procedūru atzītu par spēkā neesošu. Pēc tam, kad lūgumraksta iesniedzējs bija pārliecinājies, 
ka konkursa procedūra ir krimināltiesību pārkāpums (sk. "Informācija" 1(1)), viņš iesniedza 
vairākas sūdzības Apūlijas reģionālajām iestādēm, lai panāktu, ka tiek atcelts sākotnējais 
uzaicinājums iesniegt piedāvājumus un ka tas tiek aizstāts ar procedūru, kas atbilst godīgas 
konkurences noteikumiem. Ņemot vērā reģionālo iestāžu pastāvīgo bezdarbību, lūgumraksta 
iesniedzējs iesniedza administratīvu pārsūdzību Valsts padomē (sk. "Informācija" 1(2)), kura 
divas reizes lēma par labu lūgumraksta iesniedzējam attiecīgi 2015. un 2017. gadā. Pa to laiku 
reģionālās iestādes pastāvīgi atteicās atcelt kļūdaino konkursa procedūru un izsludināt jaunu 
konkursu, pamatojoties uz to, ka dienā, kad tika pieņemts pirmais Valsts padomes nolēmums, 
būvniecības darbu atsākšana no nulles būtu bijusi pārāk dārga (sk. "Informācija" 1(3)). 
Neraugoties uz tās diviem spriedumiem, ar kuriem reģionālajām iestādēm tika uzdots atcelt 
konkursa procedūru un veikt nepieciešamos koriģējošos pasākumus, strīds tika nodots 
izskatīšanai Valsts padomē trešo reizi (sk. "Informācija" 1(4)). Tomēr trešais spriedums 
(2018. gada 5. jūnijā) daļēji atšķīrās no iepriekšējiem spriedumiem, jo Valsts padome, norādot, 
ka ēka ir gandrīz pabeigta, nenoteica tās nojaukšanu, nemaz nerunājot par jaunu konkursa 
procedūru (sk. "Informācija" 1(5)). Savā galīgajā nolēmumā (2019. gada 28. maijā) tā arī liedza 
parakstītājam tiesības uz zaudējumu atlīdzību, pamatojoties uz to, ka darbi jau bija 
neatgriezeniskā stadijā (sk. "Informācija" 1(6)). Visbeidzot, lai pamatotu savu prasību, 
lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz ES Tiesas judikatūru, saskaņā ar kuru dalībvalstīm ir 
jāatlīdzina zaudējumi, kas radušies, pārkāpjot ES tiesību aktus, šajā gadījumā LESD 101. pantu 
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un Direktīvu 2004/18, ar ko paredz noteikumus par būvdarbu valsts līgumiem 
(sk. "Informācija"2.1), ciktāl tie izriet no pēdējās instances tiesas — Valsts padomes — 
nolēmuma. Viņš norāda, ka šajā gadījumā ir izpildīti visi Tiesas izvirzītie nosacījumi 
(sk. "Informācija" 2(2)). Tādēļ viņš aicina ES sākt procedūru par Līguma un sekundāro tiesību 
aktu pārkāpumiem attiecībā uz brīvu konkurenci, kā arī par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
6. panta pārkāpumiem attiecībā uz tiesībām uz taisnīgu tiesu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 8. jūnijā

Lūgumraksts 

1. Faktu izklāsts 

Lūgumraksts attiecas uz konkursu, kas tika izsludināts 2002. gadā, lai izraudzītos sākotnējo 
projektu Apūlijas reģiona parlamenta ēkas būvniecībai. 

Lūgumraksta iesniedzēja projekts tika atzīts par otru labāko salīdzinājumā ar cita konkurenta 
iesniegto projektu. 

Pamatojoties uz izraudzīto projektu, 2010. gadā tika izsludināts papildu konkurss, lai piešķirtu 
tiesības slēgt līgumu par ēkas faktisko būvniecību. Šķiet, ka būvdarbi tika pabeigti 2019. gadā. 

Tomēr pirms būvdarbu pabeigšanas 2002. gada konkursa procedūra tika apstrīdēta daudzos 
tiesas procesos Itālijas tiesās, kas ir pieņēmušas šādus spriedumus:

- 2013. gada spriedums, ar ko Kasācijas tiesa (Corte di Cassazione), kas ir Itālijas 
augstākā tiesa krimināllietās, atzina, ka 2002. gada konkursa atlases komisija ir 
vainojama kriminālpārkāpumos — viltošanā un manipulācijās ar piedāvājumiem1; 

- spriedumi, kurus 2015., 2017., 2018. un 2019. gadā pieņēma Valsts padome (Consiglio 
di Stato), kas ir augstākā administratīvā tiesa Itālijā. 

2. Lūgumraksta iesniedzēja argumenti 

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret 2019. gada spriedumu, ar ko Valsts padome ir noraidījusi 
viņa prasību par zaudējumu piedziņu no Apūlijas reģiona. 

1 Pēc šā Kasācijas tiesas 2013. gada sprieduma civiltiesās ir sākti citi procesi saistībā ar prasībām par zaudējumu 
atlīdzību, kas ierosinātas pret 2002. gada konkursa atlases komisijas locekļiem, kuri tika atzīti par vainīgiem 
kriminālpārkāpumos. To iznākumā Bari apelācijas tiesa (Corte di Appello di Bari) 2018. gadā 
acīmredzot ir pieņēmusi spriedumu, ar ko minētajiem likumpārkāpējiem ir uzdots samaksāt 
lūgumraksta iesniedzējam vairākus miljonus [euro] lielu zaudējumu atlīdzību (sk. rakstus presē 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/14/nuova-sede-regione-ci-fu-una-turbativa-
risarcimento-progettistaBari02.html un https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1078865/nuova-
sede-regione-puglia-si-muove-la-procura-emiliano-mando-gli-atti-al-pm.html). 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/14/nuova-sede-regione-ci-fu-una-turbativa-risarcimento-progettistaBari02.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/14/nuova-sede-regione-ci-fu-una-turbativa-risarcimento-progettistaBari02.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1078865/nuova-sede-regione-puglia-si-muove-la-procura-emiliano-mando-gli-atti-al-pm.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1078865/nuova-sede-regione-puglia-si-muove-la-procura-emiliano-mando-gli-atti-al-pm.html
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Lūgumraksta iesniedzēja ieskatā šis 2019. gada spriedums ir pretrunā 2017. gada spriedumam, 
ko arī ir pieņēmusi Valsts padome. Pamatojoties uz šo argumentu, lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka ar 2019. gada spriedumu Valsts padome ir pārkāpusi ES tiesībās nostiprināto 
res judicata principu. 

Lūgumraksta iesniedzējs atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru 
dalībvalstij ir pienākums atlīdzināt kaitējumu, kas radies ES tiesību pārkāpuma dēļ, un ka šis 
pienākums pastāv arī tad, ja attiecīgais pārkāpums izriet no pēdējās instances valsts tiesas 
nolēmuma. 

Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs secina — tā kā ar Valsts padomes 2019. gada spriedumu ir 
pārkāptas ES tiesības (ES tiesībās nostiprinātais res judicata princips) un tā kā Valsts padome 
ir pēdējās instances valsts tiesa, Komisijai būtu jāsāk pārkāpuma procedūra, lai panāktu, ka 
Itālijas iestādes atlīdzina zaudējumus, ko lūgumraksta iesniedzējam radījis Valsts padomes 
2019. gada spriedums. 

Komisijas apsvērumi 

Lūgumraksta iesniedzēja viedoklis, ka Valsts padomes 2019. gada spriedums ir pretrunā Valsts 
padomes 2017. gada spriedumam, izriet no tā, kā lūgumraksta iesniedzējs interpretē Valsts 
padomes pieņemtos spriedumus.

Tālāk Komisija paskaidro, kāpēc tā nepiekrīt lūgumraksta iesniedzēja interpretācijai2.

a) 2015. gada spriedums3 

Kriminālpārkāpumi, kas konstatēti Kasācijas tiesas 2013. gada spriedumā, nepārprotami 
nozīmē, ka 2002. gada konkursa procedūra tika īstenota, pārkāpjot godīgas konkurences 
principus. 

Pamatojoties uz šo spriedumu, lūgumraksta iesniedzējs 2013. gadā nosūtīja vēstules 
Apūlijas reģionālajām iestādēm, prasot, lai tās atceļ 2002. gada konkursa procedūru un 
izsludina jaunu konkursu ("lūgumraksta iesniedzēja 2013. gada pieprasījums"). 

Ar 2015. gada spriedumu Valsts padome nolēma, ka, ņemot vērā nopietnos 
kriminālpārkāpumus, kas konstatēti 2002. gada konkursa procedūrā (kā minēts Kasācijas 
tiesas 2013. gada spriedumā), un ņemot vērā, ka ēka vēl nav uzbūvēta, reģionam ir 
pienākums atbildēt uz lūgumraksta iesniedzēja 2013. gada pieprasījumu. 

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs to interpretē tādējādi, ka ar 2015. gada spriedumu Valsts 
padome ir nospriedusi, ka reģionam principā ir pienākums atcelt 2002. gada konkursa 
procedūru. 

Tomēr Komisija norāda, ka 2015. gada spriedumā ir skaidri pateikts, ka reģionālo iestāžu 
atbildē uz lūgumraksta iesniedzēja 2013. gada pieprasījumu ir jānovērtē, vai attiecīgās 

2 Komisijas sniegtajos paskaidrojumos ir apkopotas un precizētas atbildes, ko Komisija ir sniegusi lūgumraksta 
iesniedzējam saistībā ar sūdzību, kas reģistrēta ar numuru CHAP(2019)3048 (šajās atbildēs ir iekļauta Komisijas 
2020. gada 3. februāra vēstule, kas pievienota papildu apsvērumiem, kurus lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja 
Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejai 2020. gada 12. martā). 
3 Spriedums Nr. 2237 2015. 
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sabiedrības intereses (tostarp jo īpaši nopietnie kriminālpārkāpumi, kas konstatēti 
2002. gada konkursa procedūrā) nozīmē, ka 2002. gada konkursa procedūra ir jāatceļ4. 

Tas nepārprotami nozīmē, ka pretēji tam, ko šķietami apgalvo lūgumraksta iesniedzējs, 
2015. gada spriedums neizslēdz iespēju, ka reģionālās iestādes var likumīgi nolemt neatcelt 
2002. gada konkursa procedūru un neizsludināt jaunu konkursu5. 

b) 2017. gada spriedums6 

Lai izpildītu 2015. gada spriedumu, reģionālās iestādes pieņēma Lēmumu Nr. 147/2016, ar 
ko nolēma neatcelt 2002. gada konkursa procedūru un neizsludināt jaunu konkursu. 

Lēmumā Nr. 147/2016 reģionālās iestādes savu rīcību pamatoja ar to, ka 2002. gada 
konkursa procedūras atcelšana un jauna konkursa izsludināšana izmaksātu ļoti dārgi, jo 
īpaši tāpēc, ka būtu jānojauc jau iesāktā ēka, kurā bija ieguldīti 38,4 % no kopējā būvdarbu 
apjoma. 

Lēmumā Nr. 147/2016 pat nebija pieminēti 2002. gada konkursa procedūrā konstatētie 
kriminālpārkāpumi. 

Ar 2017. gada spriedumu Valsts padome atcēla Lēmumu Nr. 147/2016 un uzdeva reģionam 
pieņemt jaunu lēmumu. 

Lūgumraksta iesniedzēja interpretācijā Valsts padome ar 2017. gada spriedumu esot 
atzinusi, ka pat būvdarbu izpildes līmenis 38,4 % apmērā nav tik ievērojams, lai to varētu 
uzskatīt par "neatgriezenisku punktu", kas neļautu reģionam atcelt 2002. gada konkursa 
procedūru. 

Citiem vārdiem sakot, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Valsts padome ar 2017. gada 
spriedumu esot atcēlusi Lēmumu Nr. 147/2016, jo tā esot uzskatījusi, ka, pirmkārt, 
reģionam principā ir pienākums atcelt 2002. gada konkursa procedūru un, otrkārt, būvdarbu 
izpildes līmenis 38,4 % apmērā nav tik ievērojams, lai atbrīvotu reģionu no šā pienākuma. 

Komisija uzskata, ka šī interpretācija ir nepareiza. 

Faktiski 2017. gada spriedumā ir paskaidrots, ka Lēmumā Nr. 147/2016, pamatojot reģiona 

4 Sk. 5. iedaļu 2015. gada sprieduma beigās, kur Valsts padome ir nolēmusi, ka reģionam ir pienākums pieņemt 
skaidru nostāju par lūgumraksta iesniedzēja pieprasījumu, izvērtējot, vai pastāv ar sabiedrības interesēm saistīti 
iemesli, kas liktu atcelt 2002. gada konkursa procedūru ("deve essere accolto il ricorso di primo grado proposto 
dall’ing. Michele Cutolo e deve essere dichiarato l’obbligo della Regione Puglia di pronunciarsi sulle sue istanze 
di diffida, valutando se vi siano ragioni di interesse pubblico, tali da disporre l’annullamento degli atti risultati 
illegittimi e di quelli successivi" — izcēlums pievienots). 
5 Vairāki lūgumraksta fragmenti (sk., piemēram, lūgumraksta iesniedzēja 2019. gada 22. novembrī iesniegto 
apsvērumu 3. lappuses pirmo rindkopu) rada iespaidu, it kā Valsts padome 2015. gada spriedumā būtu norādījusi, 
ka sabiedrības interesei atjaunot likumību "ir jādominē" ("doveva assumere preminente ruolo") pār citām 
attiecīgajām sabiedrības interesēm, tādējādi liekot saprast, ka sakarā ar 2002. gada konkursa procedūrā 
konstatētajiem nopietnajiem kriminālpārkāpumiem Valsts padome ir nospriedusi, ka reģionam ir pienākums atcelt 
2002. gada konkursa procedūru. Tomēr Komisija norāda, ka 2015. gada spriedumā nav neviena teikuma, kas būtu 
saprotams tādā nozīmē, ka sabiedrības interesei atjaunot likumību būtu jādominē pār citām attiecīgajām 
sabiedrības interesēm.
6 Spriedums Nr. 51 2017. 
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lēmumu neatcelt 2002. gada konkursa procedūru, būtu bijis jāņem vērā ne vien jau iesāktās 
ēkas (kurā bija ieguldīti 38,4 % no kopējā būvdarbu apjoma) nojaukšanas izmaksas, bet arī 
nopietnie kriminālpārkāpumi, kas bija konstatēti 2002. gada konkursa procedūrā. Tā kā 
Lēmumā Nr. 147/2016 šie kriminālpārkāpumi nebija ņemti vērā (bija ņemtas vērā tikai 
nojaukšanas izmaksas), Valsts padome konstatēja, ka tā pamatojums ir nepilnīgs. Tāpēc 
Valsts padome ar 2017. gada spriedumu atcēla Lēmumu Nr. 147/2016 un uzdeva reģionam 
pieņemt jaunu lēmumu7. 

Tas nepārprotami nozīmē, ka pretēji lūgumraksta iesniedzēja interpretācijai 2017. gada 
spriedumā (tāpat kā 2015. gada spriedumā) nav noteikts, ka reģionam principā ir pienākums 
atcelt 2002. gada konkursa procedūru. Līdz ar to nevar uzskatīt, ka 2017. gada spriedumā 
būtu atzīts, ka būvdarbu izpildes līmenis 38,4 % apmērā nav tik ievērojams, lai atbrīvotu 
reģionu no pienākuma, kas 2017. gada spriedumā (tāpat kā 2015. gada spriedumā) vispār 
nav noteikts8. 

c) 2018. gada spriedums9 

Lai izpildītu 2017. gada spriedumu, reģionālās iestādes pieņēma Lēmumu Nr. 365/2017. 

Ar šo jauno lēmumu reģionālās iestādes apstiprināja lēmumu neatcelt 2002. gada konkursa 
procedūru — pēc tam, kad tās bija līdzsvarojušas visas attiecīgās sabiedrības intereses, 
tostarp ne tikai jau iesāktās ēkas nojaukšanas izmaksas, bet arī 2002. gada konkursa 
procedūrā konstatētos nopietnos kriminālpārkāpumus. 

Veicot interešu līdzsvarošanu, Lēmumā Nr. 365/2017 tika uzsvērts, ka šajā laikā būvdarbi 
ir turpinājušies un ka ēka faktiski ir gandrīz pabeigta (kas nozīmēja, ka nojaukšanas 
izmaksas būtu bijušas vēl lielākas salīdzinājumā ar iepriekšējā Lēmumā Nr. 147/2016 
atspoguļoto situāciju). 

Ar 2018. gada spriedumu Valsts padome atzina, ka Lēmums Nr. 365/2017 ir pamatota 

7 Sk. 2017. gada sprieduma 5.1. iedaļu, kur Valsts padome paskaidro, ka Lēmums Nr. 147/2016 ir jāatceļ, jo šis 
lēmums, kurā ir ņemtas vērā jau iesāktās ēkas nojaukšanas izmaksas, bet nav ņemti vērā 2002. gada konkursa 
procedūrā konstatētie kriminālpārkāpumi, liecina, ka reģiona lēmums neatcelt 2002. gada konkursa procedūru nav 
balstīts uz visu to sabiedrības interešu līdzsvarošanu, kuras bija jāņem vērā ("la citata delibera regionale n. 147 
del 23 febbraio 2016 è fondata esclusivamente su considerazioni di natura economico-finanziaria, che omettono 
del tutto di considerare i rilievi penalistici della vicenda [..] Il carattere elusivo del provvedimento regionale in 
considerazione della insufficiente valutazione degli elementi posti a suo fondamento nonché della assoluta 
mancanza di qualsiasi riferimento ai profili di carattere penalistico che avevano caratterizzato la procedura di 
gara (profilo su cui la sentenza ottemperanda aveva particolarmente insistito) risalta ancor più se si tiene conto 
che con la sentenza della cui ottemperanza si discute non era stato in alcun modo vincolato il potere discrezionale 
dell’amministrazione in sede di decisione delle istanze di autotutela avanzate dal ricorrente" — izcēlums 
pievienots). 
8 Vairāki lūgumraksta fragmenti (sk., piemēram, lūgumraksta iesniedzēja 2019. gada 22. novembrī iesniegto 
apsvērumu 3. lappuses trešo rindkopu) rada iespaidu, it kā Valsts padome 2017. gada spriedumā būtu norādījusi, 
ka sabiedrības interesei aizsargāt konkurenci "ir jābūt prioritārai" ("si doveva prioritariamente considerare") 
salīdzinājumā ar citām attiecīgajām sabiedrības interesēm, tādējādi liekot saprast, ka sakarā ar 2002. gada konkursa 
procedūrā konstatētajiem nopietnajiem kriminālpārkāpumiem Valsts padome ir nospriedusi, ka reģionam ir 
pienākums atcelt 2002. gada konkursa procedūru. Tomēr Komisija norāda, ka 2017. gada spriedumā nav neviena 
teikuma, kas būtu saprotams tādā nozīmē, ka sabiedrības interesei aizsargāt konkurenci būtu jābūt prioritārai 
salīdzinājumā citām attiecīgajām sabiedrības interesēm. 
9 Spriedums Nr. 3378 2018. 
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atbilde uz lūgumraksta iesniedzēja 2013. gada pieprasījumu. 

Valsts padome šo nolēmumu pamatoja ar šādiem konstatējumiem: 

– Lēmums Nr. 365/2017 ietver pilnīgu argumentāciju, t. i., argumentāciju, kurā ņemtas vērā 
ne tikai nojaukšanas izmaksas, bet arī 2002. gada konkursa procedūrā konstatētie 
kriminālpārkāpumi;

– šī argumentācija ir ne vien pilnīga, bet arī pietiekami pamato reģiona lēmumu neatcelt 
2002. gada konkursa procedūru. Tā kā saskaņā ar Lēmumu Nr. 365/2017 ēka ir gandrīz 
pabeigta, būtu neracionāli, ja reģions pieņemtu pretēju lēmumu (t. i., atcelt 2002. gada 
konkursa procedūru). 

Lūgumraksta iesniedzējs skaidri norāda, ka neiebilst pret 2018. gada spriedumu, jo piekrīt, 
ka būtu neracionāli, ja reģions atceltu 2002. gada konkursa procedūru un izsludinātu jaunu 
konkursu, ņemot vērā, ka 2017. gadā būvdarbu izpildes līmenis bija sasniedzis gandrīz 
100 % (tā ir norāde uz Lēmumā Nr. 365/2017 minēto apgalvojumu, ka ēka ir gandrīz 
pabeigta)10. 

Šķiet, ka, uzsverot apstākli, ka 2017. gadā būvdarbu izpildes līmenis bija sasniedzis gandrīz 
100 %, lūgumraksta iesniedzējs 2018. gada spriedumu interpretē tādējādi, ka tad, ja reģions 
būtu atbildējis uz viņa 2013. gada lūgumrakstu daudz agrāk, t. i., laikā, kad būvdarbu 
izpildes līmenis bija ievērojami zemāks par 100 %, reģionam nebūtu bijis pamatota iemesla 
izvairīties no pienākuma atcelt 2002. gada konkursa procedūru11.

Pamatojoties uz to, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka reģionam būtu jāmaksā viņam 
kompensācija par to, ka tas ir atbildējis uz viņa 2013. gada pieprasījumu tikai 2017. gadā. 

Valsts padome 2019. gada spriedumā izskatīja lūgumraksta iesniedzēja prasību par 
zaudējumu atlīdzību. 

d) 2019. gada spriedums12 

Ar 2019. gada spriedumu tika noraidīta prasība, ka reģionam būtu jāmaksā lūgumraksta 
iesniedzējam zaudējumu atlīdzība. 

Šā noraidošā nolēmuma pamatā ir Valsts padomes konstatējums, ka attiecīgajā datumā (t. i., 
2015. gada 4. Maijā)13 būvdarbu izpildes līmenis bija 31,62 %, un tas jau bija pietiekami 

10 Jo īpaši sk. lūgumraksta iesniedzēja 2020. gada 12. martā Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejai nosūtīto 
papildu apsvērumu 2. lappusi ("lo scrivente non ha avuto e non ha nulla da eccepire, con riguardo alle statuizioni 
della citata sentenza n. 3378/2018 (su cui, come detto, si sono inutilmente e impropriamente incentrati i Servizi 
della C.E.), trattandosi di autonome e libere decisioni del Giudice, che, avendo preso atto che "l’opera era ormai 
quasi ultimata" (cioè giunta quasi al 100 %), ha stabilito che la decisione di non demolire l’opera, assunta dalla 
Regione con Delibera n. 365/2017 del 21/03/2017, era "corretta", "se non altro per ragioni di buon senso" di non 
demolire "un’opera ormai quasi ultimata"."). 
11 Citiem vārdiem sakot, šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs interpretē 2018. gada spriedumu atbilstoši savai 
2017. gada sprieduma interpretācijai. Iepriekš b) punktā Komisija jau ir paskaidrojusi, kāpēc tā nepiekrīt šādai 
interpretācijai. 
12 Spriedums Nr. 3491 2019. 
13 2019. gada spriedumā tika atzīts, ka reģionālo iestāžu pienākums atbildēt uz lūgumraksta iesniedzēja 
2013. gada pieprasījumu radās nevis 2013. gadā, kad lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja pieprasījumu reģionālajām 
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ievērojams, lai to uzskatītu par "neatgriezenisko punktu", kas attaisno reģiona lēmumu 
neatcelt 2002. gada konkursa procedūru. 

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 2019. gada spriedums ir pretrunā 2017. gada 
spriedumam, ņemot vērā, ka 2019. gada spriedumā ir noteikts, ka izpildes līmenis 31,62 % 
apmērā ir "neatgriezeniskais punkts", un ņemot vērā, ka 2017. gada spriedums, pēc 
lūgumraksta iesniedzēja domām, būtu jāinterpretē tādējādi, ka izpildes līmenis 38,4 % 
apmērā nav uzskatāms par "neatgriezenisko punktu"14. 

Citiem vārdiem sakot, lūgumraksta iesniedzējs saskata pretrunu starp 2019. un 2017. gada 
spriedumu tādā izpratnē, ka, no vienas puses, 2017. gada spriedums saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja viedokli būtu jāinterpretē tādējādi, ka būvdarbu izpildes līmenis 38,4 % apmērā 
nebija tik ievērojams, lai atbrīvotu reģionu no pienākuma atcelt 2002. gada konkursa 
procedūru, bet, no otras puses, 2019. gada spriedumā ir noteikts, ka zemāks izpildes līmenis, 
proti, 31,62 %, ir pietiekami ievērojams, lai pamatotu reģiona lēmumu neatcelt 2002. gada 
konkursa procedūru. 

Tomēr Komisija norāda, ka šī varbūtējā pretruna starp 2019. un 2017. gada spriedumu ir 
atkarīga tikai no tā, kā lūgumraksta iesniedzējs interpretē 2017. gada spriedumu. Komisija 
jau iepriekš b) punktā ir apliecinājusi, ka pretēji lūgumraksta iesniedzēja interpretācijai 
2017. gada spriedumā nav noteikts, ka reģionam principā ir pienākums atcelt 2002. gada 
konkursa procedūru, līdz ar to nevar uzskatīt, ka tajā būtu konstatēts, ka būvdarbu izpildes 
līmenis 38,4 % apmērā nav tik ievērojams, lai atbrīvotu reģionu no pienākuma, kas 
2017. gada spriedumā vispār nav noteikts. 

Tāpēc starp 2019. un 2017. gada spriedumu nav pretrunas, jo pretēji lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvojumiem abos šajos spriedumos ir teikts, ka reģions var likumīgi izlemt 
neatcelt 2002. gada konkursa procedūru (ja šis lēmums ir pienācīgi pamatots ar pilnīgu 
argumentāciju).

Secinājumi

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, Komisija secina, ka nav pamata sākt 
pārkāpuma procedūru pret Itālijas iestādēm, jo ar Valsts padomes 2019. gada spriedumu nav 
pārkāpts ES tiesībās nostiprinātais res judicata princips.

iestādēm, bet 2015. gada sprieduma pieņemšanas dienā, proti, 2015. gada 4. maijā. 
14 Frāze "neatgriezeniskais punkts", ko Valsts padome ir izmantojusi 2019. gada spriedumā, 2017. gada 
spriedumā nav izmantota. 


