C-328/96 sz. ügy

Európai Közösségek Bizottsága
kontra
Osztrák Köztársaság

„Állami mulasztás — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések —
M egengedhetőség – A pályázati feltételek közösségi joggal való összhangja — Ajánlati
felhívásnak az EKHL-ban történő közlése elmulasztása”

Az ítélet összefoglalása
1.

Szerződésszegés megállapítása iránti kereset — Előzetes eljárás — Tárgy —
Indokolással ellátott vélemény — Tartalom
(EK-Szerződés, 169. cikk [jelenleg EK 226. cikk])

2.

Szerződésszegés megállapítása iránti kereset — Előzetes eljárás — Tárgy — A
tagállam számára előírt határidő — Ésszerű határidő követelménye — Mérlegelési
kritériumok
(EK-Szerződés, 169. cikk [jelenleg EK 226. cikk])

3.

Jogszabályok közelítése — Árubeszerzésre és építési beruházásra irányuló
közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások — 89/665
irányelv — Eljárás, amely lehetővé teszi Bizottság számára, hogy megelőzési céllal
beavatkozzon a közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos közösségi szabályok
egyértelmű és nyilvánvaló megsértése esetén — A Szerződés 169. cikke (jelenleg EK
226. cikk) szerinti szerződésszegés megállapítása iránti eljárással kapcsolatban nem
álló eljárás
(EK-Szerződés, 169. cikk [jelenleg EK 226. cikk]; 89/665 tanácsi irányelv)

4.

Jogszabályok közelítése — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásai — 93/37 irányelv — Közösségi rendelkezéseknek szövetségi állam
tagállama által ellenőrzött és finanszírozott ajánlatkérő általi megsértése — Az
államnak felróható jogsértés
(93/37 tanácsi irányelv, 1. cikk, b) pont)

1.

M ivel a Szerződés 169. cikke (jelenleg EK 226. cikk) alapján indított kereset tárgyát a
fenti rendelkezésben előírt előzetes eljárás határozza meg, a kereset csak a Bizottság
indokolással ellátott véleményében megjelölt kifogásokon alapulhat. Ez utóbbiakat
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illetően a Bizottság nem köteles megjelölni azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé
teszik a kifogásolt szerződésszegés megszüntetését; ugyanakkor az érintett tagállamot
meghatározott intézkedés elfogadására kell felhívnia, ha ilyen intézkedés elmulasztását
szerződésszegés megállapítása iránti kereset tárgyává kívánja tenni.
2.

A szerződésszegés megállapítása iránti eljárás keretében az előzetes eljárás célja, hogy
lehetőséget teremtsen az érintett tagállam számára, hogy egyfelől eleget tegyen a
közösségi jogból fakadó kötelezettségeinek, másfelől eredményesen érvényesíthesse
védekezési eszközeit a Bizottság által megfogalmazott kifogásokkal szemben.
Ebből a kettős célkitűzésből fakadóan a Bizottságnak ésszerű határidőt kell hagynia a
tagállamok számára, hogy a felszólító levélre válaszolhassanak, és az indoklással
ellátott véleménynek eleget tehessenek, vagy – adott esetben – előkészíthessék
védekezésüket. A kitűzött határidő ésszerű jellegének megítéléséhez az adott helyzetre
jellemző körülmények összességét figyelembe kell venni. Ennek megfelelően különleges
helyzetekben nagyon rövid határidő is indokolható, nevezetesen, ha sürgősen orvosolni
kell a szerződésszegést, vagy ha az érintett tagállam már jóval az eljárás megkezdése
előtt teljességében ismeri a Bizottság álláspontját.

3.

Az az eljárás, amelynek során a Bizottság az árubeszerzésre és az építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás
alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló 89/665 irányelv értelmében beavatkozhat, amennyiben úgy
ítéli meg, hogy a tagállam egyértelműen és nyilvánvalóan megszegte a közbeszerzési
szerződések odaítélésére vonatkozó közösségi rendelkezéseket, olyan megelőző
intézkedésnek minősül, amely nem csorbíthatja és nem helyettesíti a Bizottságnak a
Szerződés 169. cikkén (jelenleg EK 226. cikk) alapuló hatásköreit. Ebből következik,
hogy e különleges eljárás módozatai nem lehetnek hatással a fenti cikk alapján indított
kereset megengedhetőségére.

4.

A szövetségi felépítésű tagállam felelőssé tehető az építési beruházásra irányuló
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/37
irányelv 1. cikk b) pont második bekezdése értelmében vett olyan ajánlatkérő
magatartásáért, amelynek minden tevékenységét az állam egyik szövetségi egysége
ellenőrzi és finanszírozza. A közbeszerzési szerződésekre vonatkozó közösségi
rendelkezések tényleges megvalósulása kerülne ugyanis veszélybe, ha ilyen ajánlatkérő
magatartását nem lehetne felróni az érintett tagállamnak.
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A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE
1999. október 28.1
A C-328/96 sz. ügyben,
az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: H. van Lier jogtanácsos és C. Schmidt, a jogi
osztály tagja, mindketten meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxemburg, C.
Gómez de la Cruz, a jogi osztály tagja, Centre Wagner, Kirchberg,
felperesnek,
az Osztrák Köztársaság, képviseli: W. Okresek, Sektionschef a Kancelláriánál,
meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxemburg, az Osztrák Nagykövetség
székhelye, 3, rue des Bains,
alperes ellen,
annak megállapítása tárgyában, hogy a sankt pölteni új alsó-ausztriai tartományi közigazgatási
és kulturális központ építése során, 1996. február 6-a előtt kötött és 1996. március 7-én még
nem teljesített vagy – a lehetőség szerint – érvényteleníthető szerződések odaítélési eljárása
alkalmával, az Osztrák Köztársaság megszegte az építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 1993. június 14-i 93/37/EGK
tanácsi irányelvből (HL L 199, 54. o.), az árubeszerzésre és építési beruházásra irányuló
közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 1989.
december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvből (HL L 395, 33. o.), valamint az EK-Szerződés
30. cikkéből (jelenleg, módosítást követően EK 28. cikk) fakadó kötelezettségeit,
A BÍRÓSÁG,
tagjai: G. C. Rodrígez Iglesias, elnök, J. C. M oitinho de Almeida, D. A. O. Edward és L.
Sevón, tanácselnökök, C. Gulmann (előadó), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann és M .
Wathelet bírák,
főtanácsnok: S. Alber,
hivatalvezető: D. Louterman-Hubeau, vezető tisztviselő,
tekintettel a tárgyalásra készített jelentésre,
a felek szóbeli előterjesztéseinek az 1998. november 10-i tárgyaláson történő meghallgatását
követően, amelynek során a Bizottságot H. van Lier képviselte, segítője B. Wägenbaur,
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Az eljárás nyelve: német.
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hamburgi ügyvéd, az Osztrák Köztársaságot pedig W. Okresek, illetve C. Kleiser az Amt der
Niederösterreichischen Landesregierung-tól, Sankt Pölten, meghatalmazotti minőségben,
a főtanácsnok indítványának az 1999. január 19-i tárgyaláson történő meghallgatását követően,
meghozta a következő
ítéletet

Indokolás
1.

A Bíróság Hivatalánál 1996. október 7-én benyújtott keresetében az Európai
Közösségek Bizottsága az EK-Szerződés 169. cikke (jelenleg EK 226. cikk) alapján
annak megállapítására irányuló kérelmet nyújtott be, hogy a sankt pölteni új alsóausztriai tartományi közigazgatási és kulturális központ építése során, 1996. február 6a előtt kötött és 1996. március 7-én még nem teljesített vagy – a lehetőség szerint –
érvényteleníthető szerződések odaítélési eljárása alkalmával, az Osztrák Köztársaság
megszegte az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelvből
(HL L 199, 54. o.), az árubeszerzésre és építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 1989.
december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvből (HL L 395, 33. o.), valamint az EKSzerződés 30. cikkéből (jelenleg, módosítást követően EK 28. cikk) fakadó
kötelezettségeit.

A tényállás és az előzetes eljárás
2.

Az ügy irataiból kitűnik, az alsó-ausztriai tartományi kormány 1986-ban úgy
határozott, hogy az addig Bécsben található székhelyét Sankt Pöltenbe helyezi át.

3.

Az e nagyszabású terv megvalósítása érdekében végzett munkálatokat, amely a
kormány és a közigazgatás befogadására szánt új épületek teljes felépítését, valamint
kulturális központ Sankt Pöltenben történő építését foglalta magába, 1992-ben kezdték
meg. A munkálatok befejezését 1996-ra, Ausztria fennállásának ezeréves évfordulójára
tervezték.

4.

1995. február elején egy panasz következtében a Bizottság tudomást szerzett a fenti
terv keretében kiírt, és Alsó-Ausztria Hivatalos Lapjában közzétett árubeszerzésre
irányuló közbeszerzési pályázati felhívásról. Ez a felhívás az „Allgemeine Angebotsund Vertragsbedingungen”-en (általános pályázati és szerződési feltételek, a
továbbiakban „AAVB”) alapult, amit a Bizottság a közösségi joggal – jelesül a
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közzétételre vonatkozó szabályokkal, a műszaki előírásokra vonatkozó szabályokkal,
valamint az tájékoztatással és a pályázók védelmével kapcsolatos kötelezettségekkel –
ellentétesnek ítélt.
5.

1995. április 12-i levelében a Bizottság tájékoztatta észrevételeiről az osztrák
kormányt.

6.

Néhány hónappal később, a Bizottság nem a várt módosításokat kapta meg, hanem
hivatalos értesítést a közbeszerzési szerződések odaítéléséről szóló 1995. május 31-én
kihirdetett alsó-ausztriai tartományi törvényről, amely ugyancsak kifogásolható volt,
mivel a kérdéses tervre vonatkozó közbeszerzéseket gyakorlatilag kizárta saját hatálya
alól.

7.

Egy 1995 november végi ülésen osztrák és bizottsági szervek megvizsgálták e
közbeszerzési szerződések helyzetét. Figyelemmel arra a tényre, hogy jelentős értékű
közbeszerzési szerződések odaítélése akkor még hátra volt, a Bizottság követelte, hogy
a közösségi jog tiszteletben tartását azonnali hatállyal biztosítsák. Az osztrák
hatóságok vállalták, hogy a kért módosításokat végrehajtják. Hivatkoztak ugyanakkor
arra, hogy ésszerű tartamú átmeneti időszakra van szükségük a módosításokhoz
kapcsolódó technikai problémák miatt.

8.

A Bizottság elégtelennek ítélte ezt a nyilatkozatot, legalábbis az AAVB és a
szerződések odaítélési gyakorlatának módosítása vonatkozásában, amiket szerinte az
ajánlatkérő – jelesül a Niederösterreichische Landeshauptstadt Planungsgesellschaft
mbH (a továbbiakban „Nöplan”) – egyszerű döntéssel azonnal megváltoztathatott
volna.

9.

Ilyen körülmények között, 1995. december 15-i levelében a Bizottság elhatározta a
Szerződés 169. cikke szerinti eljárás megindítását az Osztrák Köztársasággal szemben,
felszólítva, hogy a kézhezvételtől számított egyhetes határidőn belül tegye meg a
kifogásaival kapcsolatos észrevételeit.

10.

1995. december 22-i levelében az osztrák kormány azt válaszolta, hogy az AAVB-t a
Bizottság kívánsága szerinti értelemben módosították, a Nöplan határozatot fogadott el
arról, hogy „a jövőben valamennyi pályázati felhívás során alkalmazni fogják a
közösségi irányelveket”, valamint a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó alsóausztriai törvényt módosító törvénytervezetet dolgoztak ki.

11.

A Bizottság megítélése szerint ebből a dokumentumból nem derült ki, hogy valamennyi
jogsértés megszüntetése érdekében intézkedtek volna. Ezért 1996. február 21-én
indokolással ellátott véleményt adott ki, amelyben felhívta az Osztrák Köztársaságot,
hogy a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül hozza meg az annak betartásához
szükséges intézkedéseket.
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12.

13.

1996. március 22-i válaszában az osztrák kormány kifejtette, hogy:
—

a közbeszerzési szerződések odaítélési gyakorlatát 1996. február 6-át követően
módosították oly módon, hogy ettől az időponttól kezdődően a folyamatban
lévő odaítélési döntéseket felfüggesztették, és az addig még le nem zárt
közbeszerzési eljárásokban a jövőben biztosítják a közösségi jog tiszteletben
tartását;

—

a körülbelül 360 millió ATS összértékű, 1995. november 27-e (az osztrák és a
bizottsági szervek ülésének időpontja) és 1996. február 6-a között odaítélt
közbeszerzési szerződéseket különböző okoknál fogva nem tudták
felfüggeszteni vagy érvényteleníteni.

Tekintettel arra, hogy ezeket a szerződéseket a közösségi jog megsértésével ítélték oda,
és az Osztrák Köztársaság magatartását nem indokolta, a Bizottság benyújtotta a jelen
keresetet.

A jogi háttér
A közösségi szabályozás
14.

A 93/37 irányelv 8. cikk (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„Az ajánlatkérő a jelentkezés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül minden
kizárt jelentkezővel és ajánlattevővel kérésére közli részvételi jelentkezése, illetőleg
ajánlata elutasításának okait, és ajánlat esetében a nyertes ajánlattevő nevét.”

15.

Az irányelv 10. cikk (6) bekezdése az egyes közbeszerzési szerződések
rendelkezéseiben szereplő műszaki előírásokkal kapcsolatban a következőket mondja
ki:
„A tagállamok megtiltják, hogy egy adott szerződés szerződéses kikötéseibe olyan
műszaki leírásokat foglaljanak bele, amelyek meghatározott gyártmányú vagy
származású, illetve meghatározott eljárással készült termékekre vonatkoznak, és
amelyek így bizonyos vállalkozásokat előnyben részesítenek, vagy kizárnak, kivéve, ha
ezeket a leírásokat a szerződés tárgya indokolja. Különösen tilos a védjegyek,
szabadalmak, típusok, illetve meghatározott származási hely vagy előállítási mód
feltüntetése. Azonban ha egy ilyen jelzés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés
szerepel, a jelzés feltüntethető abban az esetben, ha az ajánlatkérő nem tudja a
szerződés tárgyát kellőképpen pontos és valamennyi érintett fél számára érthető
leírások segítségével ismertetni.”
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16.

Az irányelv 11. cikke azokat a közös közzétételi szabályokat rögzíti, amelyeket az
ajánlatkérőknek tiszteletben kell tartaniuk az általuk odaítélni kívánt építési
beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések keretében. A (6) bekezdés első
albekezdése és a (11) bekezdés a következőképpen rendelkezik:
„(6)

Az (1)-(5) bekezdésekben említett hirdetményeket a IV., V. és VI. mellékletben
foglalt minták szerint kell elkészíteni úgy, hogy azok tartalmazzák az említett
mellékletekben kért adatokat.
…

(11)

17.

A hirdetményt nem lehet az ajánlatkérő székhelye szerinti ország hivatalos
közlönyében vagy sajtójában az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai
Hivatala részére történő feladása előtt közzétenni, a feladás időpontját pedig a
hirdetményben közölni kell. A közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más
adatokat, mint amelyek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában
megjelentek.”

Az irányelv 12. cikkének (1) bekezdése szerint ezen kívül:
„A nyílt eljárásban az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidő a
hirdetmény feladásától számított legalább 52 nap.”

18.

A 93/37 irányelv 24. cikke az ajánlattevők kiválasztásának minőségi feltételeit
fogalmazza meg, vagyis azokat a törvényi indokokat, amelyek esetén az ajánlattevőt ki
lehet zárni a pályázatban való részvételből.

19.

Végül az irányelv 30. cikke a szerződés odaítélésének feltételeit határozza meg. Az (1)
bekezdés előírja:
„Az ajánlatkérő a szerződések odaítéléséről a következő feltételek alapján dönt:

20.

a)

kizárólag a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás; vagy

b)

ha az összességében legelőnyösebb ajánlat nyer, a szerződésnek megfelelően
különböző feltételek: pl. az ellenszolgáltatás összege, a kivitelezésre
rendelkezésre álló idő, a működési költségek, a kifizetődőség, a műszaki érték.”

A 89/665 irányelv 1. cikk (1) és (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„(1)

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítása
érdekében, hogy – a 71/305/EGK és 77/62/EGK irányelv hatálya alá tartozó
szerződés-odaítélési eljárásokat illetően – az ajánlatkérők által hozott
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határozatokkal szemben a következő cikkekben, és különösen a 2. cikk (7)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően hatékonyan és különösen a
lehető leggyorsabban jogorvoslattal lehessen élni azon az alapon, hogy e
határozatok megsértették a közbeszerzésre vonatkozó közösségi jogot vagy az
e jogot végrehajtó nemzeti szabályokat.

21.

(2)

…

(3)

A tagállamok biztosítják, hogy a tagállamok által megállapítandó részletes
szabályok szerint legalább olyan személyeknek legyen lehetőségük jogorvoslati
eljárás igénybevételére, akiknek érdekében áll vagy állt egy adott árubeszerzésre
vagy építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés elnyerése, és
állítólag jogsértést szenvedtek, vagy ennek fennáll a kockázata...”

Az irányelv 2. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint:
„(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikkben meghatározott jogorvoslati eljárások
érdekében hozott intézkedések hatáskört adjanak:
…
c)

a jogsértést szenvedett személyek részére kártérítés megítélésére.”

A kifogásolt pályázati felhívások feltételei
22.

Az iratokból kitűnik, hogy az AAVB – az 1995. január 1-i változat szerint – a
következő pontokat tartalmazta:
—

„Az ajánlatok ajánlatkérő általi kiválasztása” című 2.5 pont előírta, hogy az
ajánlatkérő minden esetben fenntartja magának az ajánlatok anélkül történő
kiválasztásának vagy elutasításának jogát, hogy az ajánlattevők bármilyen jogra
hivatkozhassanak, nevezetesen a pályázatvesztés esetén. Azt is előírták, hogy
az ajánlatkérő szabadon dönthet a szerződés odaítéléséről, és az ajánlatkérők
sem jogi rendelkezésekre, sem pedig az ÖNORM A 2050 normára nem
hivatkozhatnak. Az ajánlatkérő nem volt köteles közölni azokat az indokokat,
amelyek a közbeszerzési szerződés elutasításához vagy odaítéléséhez vezettek.

—

Az AAVB „Felsorolt vagy ajánlott termékek és anyagok mintái” című 2.10
pontja kimondta, hogy Alsó-Ausztriából származó megfelelő minőségű és
azonos árú anyagok használata vagy alsó-ausztriai vállalatok közreműködése
előnyt élvez.
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23.

Ezen kívül, Alsó-Ausztria Hivatalos Lapjában 1995. január 6-án megjelent, a sankt
pölteni közigazgatási központ központi irányítási rendszerére vonatkozó
közbeszerzési felhívás a kiírt építési beruházás pályázati feltételeiben a
következőképpen rendelkezett:
„A központ operációs rendszerének meg kell felelnie az IEEE 1003.X (POSIX)
szabványnak, vagyis UNIfied eXtension System V terméknek kell lennie (a Unix az
AT&T társaság védett márkaneve)” [közbeszerzési felhívás 60. o.]. A Unix vezérlési
rendszerhez engedélyezett operációs rendszerek az OS/2, a Windows és a WindowsNT voltak (közbeszerzési felhívás 61. o.). Az interface-ek műszaki előírásaiként
emellett megkövetelték az OSF vagy az X/OPEN rendszereket, valamint a felhasználói
programok felhasználói interface-ei esetén az OSF/M otiv, a Unix és az X-Windows
rendszereket.

24.

A felhívásból az is kitűnt, hogy a pályázatok elfogadási határidejét három hétben
határozták meg.

A megengedhetőségről
25.

Az osztrák kormány a benyújtott keresetre vonatkozóan öt pergátló kifogást hozott
fel, a kereset tárgyát képező kifogás nem megengedhetőségére, az indokolással ellátott
véleményben kifogásolt jogsértések megszüntetésére, az előzetes eljárás soráni túl rövid
határidők tűzésére, a kereseti kérelem pontatlanságára és a kifogásolt jogsértések
helyrehozhatatlan jellegére vonatkozóan.

A kereset tárgyát képező kifogás állítólagos nem megengedhetőséggel kapcsolatban
26.

Az osztrák kormány úgy véli, hogy a kereset tárgyát képező kifogás, a kereseti kérelem
szerinti megfogalmazásában, „azokra a szerződésekre vonatkozik, amelyeket 1996
februárját követően kötöttek meg, de 1996. március 7-én még nem teljesítettek vagy – a
lehetőség szerint – érvényteleníthetők voltak”. M árpedig, szerinte, ez a kifogás nem
szerepelt az indokolással ellátott véleményben.

27.

Ebből a szempontból megállapítandó, hogy az Osztrák Köztársaság által felhozott
pergátló kifogás a kereseti kérelem olyan olvasatán nyugszik, amely szerint ez utóbbi
tárgya a fenti állam azon kötelezettségére vonatkozó mulasztása, az 1996. február 6-a
előtt megkötött, de az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő
lejártáig még nem teljesen teljesített szerződéseket hogy – a lehetőség szerint –
érvénytelenítse.

28.

Ellenőrizni kell tehát, hogy a kereset tárgyának fenti körülhatárolása helytálló-e.
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29.

A kereseti kérelemnek a jelen ítélet 1. pontjában szereplő, a keresetnek „A kereset
tárgya” című és a felhozott jogsértések kifejtésének szentelt II. részében található
fejtegetések fényében történő olvasatából kitűnik először is, hogy a Bizottság azt rója
fel az Osztrák Köztársaságnak, hogy a közösségi jog több rendelkezését megszegte az
AAVB 1995. január 1-jei változata szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során,
az 1996. február 6-át megelőzően megkötött, de 1996. március 7-ig még nem teljesített
közbeszerzési szerződések vonatkozásában.

30.

Ezután meg kell állapítani, hogy a keresetnek ebben a részében a Bizottság egyetlen
kifogást sem fogalmaz meg azzal a ténnyel kapcsolatban, hogy az Osztrák Köztársaság
nem semmisítette meg a megkötött pályázatokat és szerződéseket.

31.

A Bizottság csak a keresetnek a tényállás és az előzetes eljárás bemutatásának szentelt
I. részében sorolja a szerződésszegés megállapítása iránti eljárás célkitűzései közé azt,
hogy „– lehetőség szerint – garantálja a közösségi jog megsértésével megkötött, de még
nem teljesített szerződések érvénytelenítését”. Ugyanezen rész végén előadja, hogy a
jelen keresetet amiatt nyújtotta be, mert az Osztrák Köztársaság lemondott a közösségi
jog megsértésével megkötött szerződések érvénytelenítéséről.

32.

Ilyen körülmények között a Bizottság által benyújtott keresetet úgy kell tekinteni,
mint amely az Osztrák Köztársaság azon mulasztására irányul, hogy az AAVB 1995.
január 1-jei változata szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során megsértette a
közösségi jog rendelkezéseit. A kereset I. részében és a kereseti kérelemben az 1996.
február 6-a előtt kötött és 1996. március 7-én még nem teljesített vagy a – lehetőség
szerint – érvényteleníthető pályázatokra és szerződésekre tett utalások, legalábbis
körülhatárolják az e kereseti kifogással célzott szerződéseket.

33.

M ivel ezek az utalások – amellett, hogy körülhatárolják a közösségi jog
rendelkezéseinek megsértésére vonatkozó kereseti kifogással célzott szerződéseket –
arra is irányulnak, hogy az Osztrák Köztársaság elmulasztotta – a lehetőség szerint –
érvényteleníteni az 1996. február 6-a előtt megkötött pályázatokat és szerződéseket,
ezért meg kell vizsgálni, hogy az indokolással ellátott véleményben megfogalmaztak-e
ilyen kifogást.

34.

Az állandó bírósági joggyakorlat szerint ugyanis az előzetes eljárás célja az, hogy
lehetőséget teremtsen az érintett tagállam számára, hogy egyfelől eleget tegyen a
közösségi jogból fakadó kötelezettségeinek, másfelől eredményesen érvényesíthesse
védekezési eszközeit a Bizottság által megfogalmazott kifogásokkal szemben. A
Szerződés 169. cikke alapján indított kereset tárgyát az e rendelkezésben előírt előzetes
eljárás határozza meg. Ennél fogva a kereset csak az indokolással ellátott véleményében
megjelölt kifogásokon alapulhat (lásd a C-206/96 sz. Bizottság kontra Luxemburg
ügyben 1998. június 11-én hozott ítélet [EBHT I-3401. o., 13. pont]).
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35.

Az indokolással ellátott véleményben a Bizottság bemutatta az Osztrák
Köztársaságnak felrótt, az odaítélési eljárások lefolytatása során elkövetett különböző
jogsértéseket. Azt is felvetette benne, hogy az osztrák hatóságoknak a felszólításra
adott válaszában nem szerepeltek „azok a – nemzeti szinten történt meghirdetéssel –
már elindított közbeszerzések, amelyek odaítéléséről még nem született határozat”, és
hangsúlyozta, hogy „az osztrák hatóságok feladata a megállapított jogsértések
orvoslásához szükséges valamennyi intézkedés meghozatala”, megjelölve, hogy
„bizonyosan ez a helyzet azon szerzések esetében is, amelyekre vonatkozóan még nem
született végleges döntés”, vagy „amelyekkel kapcsolatban még nem indult odaítélési
eljárás”.

36.

Ebből következik, hogy bár a Bizottság 1996. február 21-i indokolással ellátott
véleményében utalt az AAVB 1995. január 1-i változata szerint lefolytatott odaítélési
eljárások során elkövetett jogsértésekre, ugyanakkor sehol sem említette kifejezetten az
1996. február 6-a előtt megkötött pályázatoknak és szerződéseknek – a lehetőség
szerinti – érvénytelenítésére vonatkozó kötelezettséget.

37.

Ezt a megállapítást egyébiránt az a körülmény is alátámasztja, hogy az 1995. december
15-i felszólító levelében a Bizottság kifejezetten hivatkozott „valamennyi, már odaítélt
tételre”, és kérte az Osztrák Köztársaságtól, hogy „függessze fel a jogellenesen odaítélt
szerződések joghatásait”. E szakasznak az indokolással ellátott véleményből való
kimaradása tehát inkább arra enged következtetni, hogy a Bizottság a vonatkozó
kifogást kihagyta a véleményből.

38.

A Bizottság szerint ugyanakkor az a tény, hogy az indokolással ellátott véleményben
„minden, a felvetett jogsértés orvoslásához szükséges intézkedés” meghozatalára kérte
az osztrák kormányt, elegendő volt, mivel a Bíróság joggyakorlata szerint (C-247/89
sz. Bizottság kontra Portugália ügyben 1991. július 11-én hozott ítélet [EBHT I-3659.
o., 22. pont]) a Bizottság az indokolással ellátott véleményben nem köteles megjelölni
azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a kifogásolt szerződésszegés
megszüntetését. Felhozza azt is, hogy az indokolással ellátott véleményre adott
válaszában az osztrák kormány egy fejezetet szentelt „a már odaítélt szerződéseknek”,
ami azt jelenti, hogy az előzetes eljárás során már tanulmányozta ezt a problémakört.

39.

Ezzel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy bár a Bíróság joggyakorlata szerint a
Bizottság nem köteles megjelölni azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a
kifogásolt mulasztás megszüntetését (lásd a fent hivatkozott Bizottság kontra
Portugália ügyben hozott ítélet 22. pont), ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem
köteles abban megjelölni azokat a kifogásokat, amelyek keresete tárgyát fogják képezni
(ezzel kapcsolatban lásd a fent hivatkozott Bizottság kontra Luxemburg ügyben hozott
ítélet 13. pont). Így a Bizottságnak az érintett tagállamot meghatározott intézkedés
elfogadására kell felhívnia, ha ilyen intézkedés elmulasztását szerződésszegés
megállapítása iránti kereset tárgyává kívánja tenni. Ez a Bíróság elé vitt peres ügyekre
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irányadó eljárási követelmény ugyanakkor nem vezethet a magánszemélyeket a
közösségi jogrend alapján megillető és a tagállami bíróságok előtt közvetlenül
hivatkozható jogok korlátozására.
40.

Az a körülmény, hogy az osztrák kormány az indokolással ellátott véleményre adott
válaszában hosszasan utalt a már odaítélt szerződésekre – azokat az indokokat is
előadva, amelyek miatt szerinte az érintett szerződéseket nem lehet érvényteleníteni –
nem releváns annak megállapításakor, hogy az indokolt véleményben jelzett, a már
odaítélt pályázatok és szerződések érvénytelenítésének hiányára vonatkozó kifogás
figyelmen kívül hagyását orvosolták-e. A védekezési jogok védelme ugyanis kizárólag a
keresetben és az indokolással ellátott véleményben megfogalmazott kifogásoktól függ,
és nem a tagállam által erre a véleményre önállóan vagy informális kapcsolatfelvétel
során adott válaszban megfogalmazott fejtegetésektől.

41.

Figyelembe véve a fenti megállapításokat, a Bizottság kifogását nem megengedhetőnek
kell tekinteni, mivel azt annak megállapítására irányulóként is lehetne értelmezni, hogy
az Osztrák Köztársaságnak mindenképpen érvényteleníteni kellett volna a közösségi
jog megsértésével 1996. február 6-a előtt kötött szerződéseket.

A kifogásolt jogsértések megszüntetésével kapcsolatban
42.

Az osztrák kormány előadja, hogy 1996. március 7-én, az indokolással ellátott
véleményben meghatározott határidő lejártának napján teljes egészében véget vetett az
abban kifogásolt jogsértéseknek, mivel az AAVB-t a Bizottság által megjelölt
értelemben módosították, valamint a közbeszerzési szerződések odaítélése tárgyában
követett gyakorlatot 1996. február 6-a óta szintén módosították.

43.

Tekintettel a jelen ítélet 32. és 41. pontjaiban kifejtett megállapításokra, meg kell
vizsgálni, hogy az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártának
időpontjában az Osztrák Köztársaság véget vetett-e a közösségi jogi rendelkezéseknek
az AAVB 1995. január 1-jei változata szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások
során történt megsértéséből fakadó állítólagos jogsértésnek.

44.

Ebben a vonatkozásban igaz ugyan, hogy az Osztrák Köztársaság 1995. december 12-e
óta módosította az AAVB-t a Bizottság által megjelölt értelemben, és 1996. február 6-a
óta az AAVB új változatát alkalmazta az akkor már folyamatban lévő valamennyi
eljárásra, az is kétségtelen azonban, hogy semmit sem tett azokkal az odaítélési
eljárásokkal, amelyek teljes egészében az AAVB 1995. január 1-jei változatának
megfelelően zajlottak le, aminek következtében az ezen eljárások folytán esetlegesen
létrejött közösségi joggal ellentétes joghatások fennálltak az indokolással ellátott
véleményben meghatározott határidő lejártának időpontjában is.

45.

Ennél fogva ezt a pergátló kifogást el kell utasítani.
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Az előzetes eljárás során kitűzött állítólagosan túl rövid határidőkkel kapcsolatban
46.

Az osztrák kormány vitatja a kereset megengedhetőségét, hangsúlyozva, hogy a
felszólító levélre adandó válaszra kitűzött egyhetes határidő, valamint az indokolással
ellátott véleményben meghatározottak teljesítésére kitűzött tizenöt napos határidő túl
rövid volt és nem ésszerű.

47.

Ezzel kapcsolatban elsősorban a sürgősség teljes hiányára hivatkozik, mivel a Bizottság
által kifogásolt helyzet február 6-a előttre, tehát teljes egészében a múltba helyezhető,
és a Bizottság ennek tudatában volt akkor, amikor az indokolással ellátott véleményét
kiadta, mivel az osztrák hatóságok már 1996. február 7-én írásban tájékoztatták a
közbeszerzési szerződések odaítélése tárgyában alkalmazott gyakorlatnak a közösségi
joghoz való igazításáról. Ezen kívül magának a Bizottságnak is majdnem egy hónap
kellett ahhoz, hogy az Osztrák Köztársaságnak – egy 1996. január 25-i
sajtónyilatkozatban említetteknek megfelelően – megküldje véleményét.

48.

M ásodsorban – szerinte –, a kitűzött határidők nem vették figyelembe azt az időt,
amelyre a szövetségi hatóságok, Alsó-Ausztria és a Nöplan közötti, a Tartománynak a
kifogásolt eljárásokkal kapcsolatos jogi helyzete újjáértékelésének következtében
együttműködési törekvésekhez volt szükség.

49.

Végül úgy véli, hogy a Bizottság által az indokolással ellátott véleményben kitűzött
határidő ésszerű jellegének megítéléséhez a 89/665 irányelv 3. cikk (3) bekezdését
kellene figyelembe venni, ami 21 napos határidőt ír elő.

50.

A Bizottság azt válaszolja, hogy a kitűzött határidők a kifogásolt helyzetre tekintettel
indokolhatók. Jelesül a felszólító levélben kitűzött határidő indokolható, mert éppen az
osztrák hatóságok által adott felvilágosításból kiderült, hogy 1995 december elején még
jelentős összegű szerződéseket kellett odaítélni, tehát az osztrák kormány részéről a
lehető leggyorsabban biztosítékot kellett szerezni, hogy ezek odaítélésére a közösségi
jog tiszteletben tartásával kerül sor, és hogy a már fennálló jogsértéseket orvosolják. Az
indokolással ellátott véleményben kitűzött határidő szintén megfelelő volt, mert úgy
tűnt, hogy a felszólító levélre küldött válasz nem garantálja, hogy az osztrák kormány
készen áll valamennyi felhozott jogsértés orvosolására, annál is inkább, mivel nem
egyezett bele a Bizottság azon kérésébe, hogy átadja neki a jövőben közzéteendő
közbeszerzési pályázatok listáját.

51.

Ezzel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy a Bíróság joggyakorlata szerint (lásd jelen
ítélet 34. pont) az előzetes eljárás során követett kettős célkitűzésből fakadóan a
Bizottságnak ésszerű határidőt kell hagynia a tagállamok számára, hogy a felszólító
levélre válaszolhassanak, és az indoklással ellátott véleménynek eleget tehessenek, vagy
– adott esetben – előkészíthessék védekezésüket. A kitűzött határidő ésszerű
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jellegének megítéléséhez az adott helyzetre jellemző körülmények összességét
figyelembe kell venni. Ennek megfelelően különleges helyzetekben nagyon rövid
határidő is indokolható, nevezetesen, ha sürgősen orvosolni kell a szerződésszegést,
vagy ha az érintett tagállam már jóval az eljárás megkezdése előtt teljességében ismeri a
Bizottság álláspontját (a 293/85 sz. Bizottság kontra Belgium ügyben 1988. február 2án hozott ítélet [EBHT 305. o., 14. pont]).
52.

M eg kell tehát vizsgálni, hogy a Bizottság által kitűzött határidők rövidsége a jelen eset
különleges körülményeire tekintettel indokolható volt-e.

53.

Először is, a felszólító levélben kitűzött egyhetes határidővel kapcsolatban meg kell
állapítani, hogy – amint arra a Bizottság joggal hivatkozott anélkül, hogy osztrák
kormány ellentmondott volna neki – a kifogásolt helyzetnek volt sürgős jellege,
figyelemmel azokra a jelentős közbeszerzési szerződésekre, amelyeknek a Bizottság
által a közösségi joggal ellentétesnek ítélt eljárás alapján történő odaítélése az előzetes
eljárás alatt folyamatban volt.

54.

Ezen kívül, a közbeszerzési szerződések odaítélése tárgyában alkalmazott gyakorlat
közösségi joghoz való igazítása nem igényelt hosszú egyeztetési erőfeszítéseket a
különböző hatóságok részéről, mivel ahhoz elegendő lett volna az ajánlatkérő egyszerű
döntése. Ehhez hozzá kell tenni még azt a körülményt, hogy az osztrák hatóságokat
legkésőbb az 1995. november végi ülésen tájékoztatták a Bizottság által
megfogalmazott kifogásokról.

55.

Ezek után, az indokolással ellátott véleményben kitűzött tizenöt napos határidővel
kapcsolatban kétségtelen, hogy e vélemény elfogadásának időpontjában az Osztrák
Köztársaság nem küldte el a Bizottságnak az AAVB 1995. január 1-i változata alapján
odaítélt közbeszerzési szerződések listáját, így a Bizottság nem volt képes megítélni,
hogy az Osztrák Köztársaság által 1996. február 7-én tett, a közbeszerzési
szerződések odaítélési tárgyában alkalmazott gyakorlat közösségi joghoz való
igazításával kapcsolatos értesítés mennyiben garantálhatja, hogy a jövőben nem
folytatnak le egyetlen közösségi joggal ellentétes eljárást sem. Ugyanígy az a
körülmény, hogy a Bizottság indokolással ellátott véleményét majdnem egy hónappal e
tény sajtóban történt megjelenését követően adta ki, bármennyire sajnálatos is, nem
kérdőjelezheti meg a kifogásolt helyzet sürgős jellegét.

56.

Ebből következik, hogy a Bizottság által a felszólító levélben és az indokolással ellátott
véleményben kitűzött határidőket ésszerűnek kell tekinteni.

57.

Azzal az érvvel kapcsolatban, amit az osztrák kormány a 89/665 irányelv 3. cikk (3)
bekezdéséből merít, elegendő arra emlékeztetni, hogy az említett irányelvben szereplő
különleges eljárás olyan megelőző intézkedésnek minősül, amely nem csorbíthatja és
nem helyettesíti a Bizottságnak a Szerződés 169. cikkén alapuló hatásköreit (lásd a C-

14

353/96 sz. Bizottság kontra Írország ügyben 1998. december 17-én hozott ítéletet
[EBHT I-8565. o., 22. pont]). Ebből következik, hogy e különleges eljárás módozatai
nem lehetnek hatással a Szerződés 169. cikke alapján indított kereset
megengedhetőségére.
58.

Következésképpen ezt a pergátló kifogást el kell utasítani.

A kereseti kérelem állítólagos pontatlanságáról
59.

Az osztrák kormány azt állítja, hogy a keresetet el kell utasítani, mivel a Bizottság
mind a kereseti kérelemben, mind pedig a kereset számos más helyén anélkül utal az
érvénytelenítés lehetőségére, hogy a jogi álláspontjának szentelt kereseti részben
megjelölné azokat az ismérveket, amelyeknek alapján ezt a lehetőséget mérlegelni kell.

60.

Elegendő megállapítani, hogy ez a kifogás oka fogyottá vált, mivel a Bíróság a jelen
ítélet 41. pontjában kimondta, amennyiben a Bizottság keresetét úgy kell érteni, hogy a
megkötött pályázatok és szerződések érvénytelenítésének elmulasztását kifogásolja,
akkor azt el kell utasítani.

A kifogásolt jogsértések állítólagos helyrehozhatatlan jellegéről
61.

Az osztrák kormány vitatja a kereset megengedhetőségét, arra hivatkozva, hogy a
kifogásolt, a már odaítélt szerződések érvénytelenítéséről való lemondásban
megnyilvánuló jogsértés természeténél fogva helyrehozhatatlan.

62.

M eg kell megállapítani, hogy a jelen ítélet 60. pontjában megjelölt okból ez a kifogás
ugyancsak oka fogyottá vált.

Az ügy érdeméről
63.

A Bizottság először emlékeztet arra, hogy az Osztrák Köztársaság, az Európai
Unióhoz való 1995. január 1-i csatlakozása óta, köteles tiszteletben tartani a közösségi
jogszabályokat, amelyeknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó
irányelvek is részét képezik.

64.

M egállapítja másodszor, hogy az AAVB 1995. január 1-jei változata alapján
lefolytatott közbeszerzési eljárások során az Osztrák Köztársaság közösségi jogi
rendelkezéseket sértett meg.

65.

Először is megsértette a 93/37 irányelv több rendelkezését. Szerinte az AAVB 1995.
január 1-jei változatából, és az Alsó-Ausztria Hivatalos Lapjának 1995. január 6-i
számában közölt, a sankt pölteni közigazgatási központ központi irányítási
rendszerére vonatkozó közbeszerzési felhívásból kitűnik, hogy a Nöplan nem tartotta
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tiszteletben sem a fenti irányelv 11. cikk (6) és (11) bekezdésében előírt közzétételi
szabályokat, sem pedig az irányelv 12. cikkében megfogalmazott, a pályázatok
benyújtásának bizonyos minimális határidejére vonatkozó szabályt.
66.

Az is kiderül az AAVB-ből, különösen annak 2.5 pontjából, hogy a Nöplan a 93/37
irányelv 8. cikkében előírt, az elutasított pályázókkal szembeni tájékoztatási
kötelezettségének sem tett eleget.

67.

Ezen kívül az AAVB 2.5 pontjából az is következik, hogy nem vették figyelembe sem
a 93/37 irányelvben meghatározott minőségi kiválasztási ismérveket – mint például a
24. cikkben előírt, annak megállapítása során irányadó kizárási indokok, hogy valamely
ajánlattevő eleget tesz-e a pályázatban való részvételhez szükséges feltételeknek –, sem
pedig a közbeszerzéseknek az irányelv 30. cikkében megfogalmazott odaítélési
kritériumait.

68.

Végül pedig – szerinte – műszaki szempontból a Nöplan megszegte a 93/37 irányelv
10. cikk (6) bekezdését, legalábbis a sankt pölteni közigazgatási központ központi
irányítási rendszerére vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatban, mivel a
pályázatra vonatkozó iratokban meghatározott műszaki előírást szerepeltett az
épületüzemeltetési központnak szánt operációs rendszerre vonatkozóan; ennek az
előírásnak az volt a hatása, hogy a „Unix termékek” előnyt élveztek.

69.

Harmadszor, a Bizottság azt veti az Osztrák Köztársaság szemére, hogy megszegte a
Szerződés 30. cikkéből fakadó kötelezettségeit. Ez történt a „Unix termékeket”
előnyben részesítő műszaki előírás bevezetésénél, ami az áruk szabad mozgásának
korlátozását jelentette.

70.

Szerinte ugyanez a helyzet annak az előnynek a kapcsán is, amit az AAVB 2.10 pontja
egyenértékű pályázatok esetén nyújtott az Alsó-Ausztriában gyártott anyagok, vagy
az ott székhellyel rendelkező vállalkozások vonatkozásában.

71.

Végül pedig az Osztrák Köztársaság megsértette a 89/665 irányelvet. Jelesül – szerinte
– az AAVB 2.5 pontja már a kezdetektől és feltétel nélkül kizárt minden olyan jogot,
amit a pályázók a kiválasztási eljárás során érvényesíthettek volna, és ez ellentétes az
irányelv 1. cikk (1) és (3) bekezdésében, valamint a 2. cikk (1) bekezdés c) pontjában
megfogalmazott, a pályázók védelmére vonatkozó elvekkel.

72.

Az osztrák kormány csak a 89/665 és a 93/37 irányelvek alkalmazandóságát vitatja azt
állítva, hogy a Bizottság a keresetben elmulasztotta megjelölni azt a jogi indokot,
amelynek alapján a Nöplannak, mint független jogi személynek és így önálló
ajánlatkérőnek, a 93/37 irányelv 1. cikk b) pont második bekezdése értelmében
közvetlenül alkalmaznia kellett volna ezeket az irányelveket. Ennek a kérdésnek
meghatározó jelentősége van, mivel a közbeszerzési szerződések odaítéléséről szóló,
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Alsó-Ausztriában akkoriban hatályban lévő törvény saját hatálya alól kifejezetten
kizárta a sankt pölteni tervet. Ezen kívül, szerinte, a Bizottság nem fejtette ki azt az
indokot, amelynek alapján a Nöplan magatartása az Osztrák Köztársaságnak felróható.
73.

Szerinte a Bizottság azt az indokot sem jelölte meg keresetében, amelynek alapján –
jóllehet a 93/37 irányelv 1. cikk c) pontjának, és a 6. cikk (3) és (4) bekezdésének
megfelelően látszólag egyszeri munkának tekinti a sankt pölteni új közigazgatási és
kulturális központ megépítését –, ennek az átfogó tervnek az Osztrák Köztársaság
Európai Unióhoz történő csatlakozásával a 89/665 és 93/37 irányelvek hatálya alá
kellene tartoznia.

74.

Ezzel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy a Nöplan kétségtelenül a 93/37 irányelv 1.
cikkének b) pontja értelmében vett ajánlatkérő, és hogy az osztrák kormány – amint
azt maga is elismeri védekezésében – nem vitatta a Bizottság által az indokolással
ellátott véleményben Alsó-Ausztria és a Nöplan közötti viszonnyal kapcsolatban
részletesen kifejtett elemzést, amely szerint a közigazgatási központ építésének
keretében Alsó-Ausztria ellenőriz és finanszíroz minden tevékenységet. Ilyen
körülmények között a Nöplan köteles volt tiszteletben tartani a közbeszerzési
szerződések odaítélésére vonatkozó közösségi rendelkezéseket, függetlenül az érintett
szereplők azon esetleges lehetőségétől, hogy vele szemben hivatkozhatnak az e
rendelkezések közül közvetlen hatállyal bírókra.

75.

Annak a kérdésnek a kapcsán, hogy az Osztrák Köztársaság felelős-e a Nöplan mint
ajánlatkérő magatartásáért, elegendő azt megállapítani, hogy a közbeszerzési
szerződésekre vonatkozó közösségi rendelkezések tényleges megvalósulása kerülne
veszélybe, ha olyan ajánlatkérő magatartását, mint a Nöplan, nem lehetne az érintett
tagállamnak felróni (ezzel kapcsolatban lásd a fent hivatkozott Bizottság kontra
Írország ügyben hozott ítélet 23. pont).

76.

Végezetül az iratokból kitűnik, hogy – ellentétben az osztrák kormány kijelentéseivel –
a Bizottság egyáltalán nem tekintette a sankt pölteni új közigazgatási és kulturális
központ megépítését egyszeri munkának. Ellenkezőleg, a jelen eljárás valamennyi
szakaszában jelezte az osztrák kormánynak, hogy mivel az 1995. január 1-t – az
Osztrák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történt csatlakozását – követően
odaítélendő szerződések értéke meghaladta a 93/37 irányelvben előírt értékhatárt, ennek
a tagállamnak tiszteletben kell tartani a közbeszerzési szerződések odaítélésére
vonatkozó közösségi rendelkezéseket.

77.

Ebből következik, hogy az Osztrák Köztársaság által megfogalmazott, a 89/665 és a
93/37 irányelvek alkalmazhatóságára vonatkozó kifogásokat el kell utasítani.

78.

Az osztrák kormány nem vitatta az ellene felhozott jogsértések megalapozottságát.
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79.

Tekintettel az előzőekre, meg kell állapítani, hogy a sankt pölteni új alsó-ausztriai
tartományi közigazgatási és kulturális központ építése során, 1996. február 6-a előtt
kötött és 1996. március 7-én még nem teljesített vagy – a lehetőség szerint –
érvényteleníthető szerződések odaítélési eljárása alkalmával, az Osztrák Köztársaság
megszegte a 93/37 és a 89/665 irányelvekből, valamint az EK-Szerződés 30. cikkéből
fakadó kötelezettségeit.

A költségekről
80.

Az Eljárási Szabályzat 69. cikk (2) bekezdése értelmében a pervesztes felet, külön
kérelemre, a költségek viselésére kell kötelezni. Tekintettel arra, hogy a pervesztes fél
az Osztrák Köztársaság, a költségekben való marasztalásának van helye.

A fenti indokok alapján,
A BÍRÓSÁG
a következőképpen határozott:
1.

A sankt pölteni új alsó-ausztriai tartományi közigazgatási és kulturális
központ építése során, 1996. február 6-a előtt kötött és 1996. március 7én még nem teljesített vagy – a lehetőség szerint – érvényteleníthető
szerződések odaítélési eljárása alkalmával, az Osztrák Köztársaság
megszegte az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 1993. június 14-i
93/37/EGK tanácsi irányelvből (HL L 199, 54. o.), az árubeszerzésre és
építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével
kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 1989.
december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvből (HL L 395, 33. o.), valamint
az EK-S zerződés 30. cikkéből (jelenleg, módosítást követően EK 28.
cikk) fakadó kötelezettségeit.

2.

Az Osztrák Köztársaság viseli a költségeket.
Rodrígez Iglesias
Sevón

Edward
Hirsch

M oitinho de Almeida
Gulmann
Puissochet
Jann
Wathelet

Kihirdetve Luxembourgban, az 1999. október 28-i nyilvános ülésen.
hivatalvezető
R. Grass

elnök
G. C. Rodrígez Iglesias
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