C-103/97. sz. ügy
Josef Köllensperger GmbH & Co. KG és
Atzwanger AG
kontra
Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz
[A Tiroler Landesvergabeamt (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme]

„A »nemzeti bíróság« fogalma az EK-Szerződés 177. cikke értelmében – Az árubeszerzésre és
építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárások – A jogorvoslati eljárásokért felelős
testület”

Az ügy összefoglalása
1.

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A Bíróság megkeresése – A nemzeti bíróság a
Szerződés 177. cikke értelmében – Fogalom – A beszerzési szerződések odaítélés e
tekintetében hatáskörrel felruházott jogorvoslati szerv
(EK-Szerződés 177. cikke)

2.

Jogszabályok közelítése – Az árubeszerzésre és építési beruházásra irányuló
közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások – 89/665
irányelv – A jogorvoslati eljárásokért felelős testület – Az irányelv 2. cikke (8)
bekezdésének 2. albekezdésében szabályozott garanciális rendelkezések alkalmazása –
Feltételek – Bírói testület – Alkalmazhatatlanság
(a Tanács 89/665 irányelve 2. cikke (8) bekezdésének 2. albekezdése)

1.

Ahhoz, hogy megítéljük, hogy egy jogorvoslati szerv rendelkezik-e a Szerződés 177.
cikke értelmében bírósági jelleggel – amely kérdés kizárólag a közösségi jogba
tartozik – több tényezőt kell figyelembe venni. Ilyen tényezők a szerv jogi eredete,
állandósága, döntéseinek kötelező ereje, az eljárás kontradiktórius jellege, az a tény,
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hogy a szerv jogi szabályokat alkalmaz, valamint a testület függetlensége. M egfelel e
követelményeknek a Tiroler Landesvergabeamt (Tirol tartomány Közbeszerzési
Hivatala), amelyet Tirol Land közbeszerzési eljárásról szóló törvénye a szerződésodaítélési eljárások keretében felmerülő jogorvoslatok tekintetében döntő szervként
állít fel.
A szerv összetételét és működését szabályozó rendelkezésekből ugyanis kiderül, hogy
az megfelel az első öt feltételnek, tagjainak függetlenségét pedig az általános
államigaz gatási eljárásról szóló törvény alkalmazása garantálja, amely törvény igen
részletesen szabályozza azokat az élethelyzeteket, amelyekkel az érintett szerv
tisztségei összeférhetetlenek. E szabályok megsértése olyan eljárási hibát képez,
amelyet az érdekeltek bíróságon érvényesíthetnek. A Land törvénye szerint ezen kívül
tilos a Tiroler Landesvergabeamt tagjainak utasítása feladataik ellátása terén.
2.

Az árubeszerzésre és az 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 irányelv 2. cikkének (8) bekezdésében megjelölt feltételek nem
vonatkoznak a Tiroler Landesvergabeamt (Tirol tartomány Közbeszerzési Hivatala)
összetételét és működését szabályozó rendelkezésekre, mivel az említett cikk
garanciális rendelkezései nem érintik azokat a jogorvoslati szerveket, amelyek bírósági
jelleggel bírnak.
Csupán abban az esetben szükséges a szervek döntéseit igazságszolgáltatási
jogorvoslat tárgyává tenni, vagy egy más, olyan testület által nyújtott jogorvoslat
tárgyává, amely testület megfelel az irányelv 2. cikkének (8) bekezdésében
szabályozott különös követelményeknek, amennyiben a tagállamok az ilyen
jogorvoslati hatáskört nem bírósági jellegű szervekre ruházzák annak érdekében, hogy
a megfelelő jogorvoslat biztosítva legyen.
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A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hatodik tanács)
∗

1999. február 4.
A C-103/97. sz. ügyben,

a Bírósághoz a Tiroler Landesvergabeamt (Ausztria) által az EK-Szerződés 177. cikke
értelmében benyújtott, az e bíróság előtt
Josef Köllensperger GmbH & Co. KG,
Atzwanger AG
és
Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus S chwaz,
között folyó eljárásban az árubeszerzésre és az 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 irányelv (HL L 395., 33. o.) 2. cikke (8) bekezdésének értelmezésére
vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában

A BÍRÓSÁG (hatodik tanács)
tagjai: P. J. G. Kapteyn (előadó bíró) tanácselnök, G. Hirsch, G. F. M ancini, H. Ragnemalm és
R. Schint gen, bírák
főtanácsnok: A. Saggio,
hivatalvezető: H. A. Rühl, főtisztviselő
figyelembe véve a benyújtott írásbeli észrevételeket:
–

a Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz nevében C. C. Schwaighofer és M .
E. Sallinger az Innsbrucki Ügyvédi Kamaránál bejegyzett ügyvédek,

∗

Az eljárás nyelve: német.
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–

az

osztrák

kormány

nevében W.

Okresek, M inisterialrat

a kancelláriánál,

meghatalmazotti minőségben,
–

az Európai Közösségek Bizottsága nevében H. van Lier jogtanácsos, és C. Schmidt, a
jogi iroda tagja, meghatalmazotti minőségben,

tekintettel a tárgyalásra készített jelentésre,
az osztrák kormány, képviseletében M . Fruhmann a kancelláriáról meghatalmazotti
minőségben, és a Bizottság, képviseletében H. van Lier és C. Schmidt szóbeli észrevételeinek
az 1998. június 18-i tárgyaláson történő meghallgatását követően,
a főtanácsnok indítványának az 1998. szeptember 24-i tárgyaláson történő meghallgatását
követően,
meghozta a következő

ÍTÉLETET
1.

A Tiroler Landesvergabeamt (Tirol tartomány Közbeszerzési Hivatala) 1996.

november 7-i végzésével, amely a Bírósághoz következő év március 10-én érkezett meg, az
EK-Szerződés 177. cikke alapján két előzetes döntéshozatal iránti kérdést tett fel az
árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével
kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigaz gatási
rendelkezések összehangolásáról szóló 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv
(HL L 395. szám 33. o.) 2. cikke (8) bekezdésének értelmezésére vonatkozóan.
2.

E kérdések a Josef Köllensperger GmbH & Co. KG (a továbbiakban „Köllensperger”)

és az Atzwanger AG (a továbbiakban „Atzwanger”), valamint a Gemeindeverband
Bezirkskrankenhaus Schwaz (a Schwaz-i kórház településközi szakszervezete) között, a
Schwazi kórház bővítési munkálatainak szerződés-odaítélése tárgyában folyó peres eljárásban
merültek fel.
3.

A 89/665 irányelv célja, hogy biztosítsa a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi

irányelvek hatékony és lehető leggyorsabb alkalmazását. M ivel az e területen életben lévő
jogorvoslati módszerek – mind nemzeti, mind közösségi szinten – nem tűntek elégségesnek,
és mivel az egyéni irányelvek nem írtak elő sajátos jogorvoslati módozatokat, ezen irányelv
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kötelezte a tagállamokat arra, hogy 1991. december 21-e előtt megfelelő jogorvoslati
eljárásokat vezessenek be a közbeszerzési szerződés-odaítélési eljárások jogellenessége
esetére (1. cikk (1) bekezdése és 5. cikk).
4.

A 89/665. irányelv 2. cikke (8) bekezdésének értelmében:
„Amennyiben a jogorvoslati eljárásokért felelős testületek jellegüket tekintve nem
bírói testületek, határozataikat mindig írásban kell indokolniuk. Továbbá erre az esetre
rendelkezéseket kell hozni olyan eljárások biztosítására, amelyek révén a jogorvoslat i
testület által hozott valamennyi, állítólagosan jogellenes intézkedést, vagy a testületre
átruházott hatáskörök gyakorlása során elkövetett bármilyen állítólagos hibát
igazságszolgáltatási jogorvoslat, vagy egy olyan más testület által nyújtott jogorvoslat
tárgyává lehet tenni, amely a Szerződés 177. cikke értelmében bíróság, és mind az
ajánlatkérőtől, mind pedig a jogorvoslati testülettől független.
A kinevező szerv, a megbízatás időtartama, és a visszahívhatóságuk tekintetében az
ilyen független testület tagjainak a kinevezése és a megbízatásuk megszűnése
ugyanolyan feltételek mellett történik, mint a bírák esetében. Legalább e független
testület elnökének ugyanolyan jogi és szakképesítéssel kell rendelkeznie, mint a bírói
testület tagjainak. A független testület a határozatait kontradiktórius eljárásban hozza
meg, és e határozatok, az egyes tagállamok által meghatározott módon, jogila g
kötelezőek.”

5.

Ausztriában a 89/665 irányelv szövetségi szinten a Bundesvergabegesetzben

(szövetségi közbeszerzési törvény, a továbbiakban „BVergG”) lett végrehajtva. E törvény két
eljárást

irányoz

elő,

egyrészről

a

Bundesvergabekontrollkommission

(Szövetségi

közbeszerzési ellenőrző bizottság) előtti békéltető eljárást, másrészről a Bundesvergabeamt
(Tartományi Közbeszerzési Hivatal) előtti eljárást.
6.

Tirol Landban a Tiroler Gesetz über die Vergabe von Aufträgen (Tirol tartomány

közbeszerzési törvénye, a továbbiakban „Tir VrgG”) foganatosította a végrehajtást. E törvény
a Tiroler Landesvergabeamtot ruházta fel az árubeszerzési, építési beruházási és koncessziós
közbeszerzési

szerződések

odaítélésével

kapcsolatos

jogorvoslatok

megítélésének

hatáskörével.
7.

A Tir VergG 6. cikke így rendelkezik:
5
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„1) A Landesvergabeamt az Amt der Tiroler Landesregierung (Tirol Land
kormányhivatala) mellett működik. Tagjai az alábbi személyek:
a)

elnöki minőségben: a közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos
kérdésekben járatos személy,

b) előadói minőségben: jogi végzettségű személy, az Amt der Tiroler
Landesregierung tisztviselője,
c)

a bíróság egy tagja,

d) a Wirtschaftskammer Tirol (Tiroli gazdasági kamara) egy tagja, az
Architekten- und Ingenieurkonsultenkammer für Tirol und Voralberg (Tirol és
Voralberg építész- és mérnöktanácsadói kamarája) egy tagja, a Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Tirol (Tiroli munkás- és alkalmazotti kamara)
egy tagja, és a Tiroler Gemeindeverband (Tiroli települések egyesülete) egy
tagja; minden itt említett személyre a felsorolt szervezetek tesznek javaslatot,
és mindegyiküknek a közbeszerzési szerződések odaítélésének témakörében
jártas személynek kell lenni.
…
3)

A Landesvergabeamt tagjait a Land kormánya nevezi ki öt évre. A tagoknak a
Landtag-on megválaszthatónak kell lenniük. Ami az (1) bekezdés d) pontjában és
a (2) bekezdésben szereplő tagokat illeti, a Land kormánya felhívja a feljogosított
szerveket, hogy tegyenek a személyekre ésszerű határidőn belül javaslatot,
amelyet rögzíteni kell. Ha az ajánlatot határidőn belül nem teszik meg, a
kinevezéseket az ajánlat hiányában kell foganatosítani. Az (1) bekezdés c)
pontjában jelölt személy kinevezése előtt az Oberlandsgericht Innsbruck elnöke
véleményt ad. M inden tag mellé ugyanilyen módon helyettes tagot neveznek ki.
Akadályoztatása esetén a tagot helyettese képviseli.

4)

A tag vagy helyettes tag megbízatása lemondással vagy visszahívással szűnik
meg, gyorsított módon. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában jelölt személy
megbízatása ezen felül akkor is megszűnik, ha tisztségével vagy szakmájával
felhagy. A lemondást írásban a Land kormányának kell címezni. … A kinevezést
vissza kell vonni, amennyiben az adott kinevezés feltételei már nem állnak fenn,
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vagy olyan körülmények merülnek fel, amelyek előreláthatólag tartósan
akadályozzák a tagot a tisztség rendszeres gyakorlásában. Ha egy tag vagy
helyettes tag megbízatása gyorsított módon megszűnik, azonnal új tagot vagy új
helyettes tagot kell a megbízatás fennmaradó idejére kinevezni.
…
6)

A Landesvergabeamt határozatképes, amennyiben az ülésre valamennyi tagot
szabályszerűen meghívták, és az elnök, az előadó, a bírósági tag, valamint
legalább még egy tag jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A tartózkodás nem
megengedett.

7)

A Landesvergabeamt tagjai hivatásuk gyakorlásában nem utasíthatók. Döntésüket
nem lehet közigazgatási úton hatályon kívül helyezni vagy módosítani.

8)

A Landesvergabeamt irodai munkáit az Amt der Tiroler Landesregierung végzi
el.”

8.

1995. április 6-án Köllensperger és Atzwanger jogorvoslattal éltek a Tiroler

Landesvergabeamthoz a Schwazi kórház bővítési munkái odaítélésének megsemmisítése
iránt, a Tir VergG megsértése miatt.
9.

1995. június 27-i határozatával a Tiroler Landesvergabeamt visszautasította a

jogorvoslatot azzal az indokkal, hogy a szerződést a legjobb ajánlatot tevő vállalatnak ítélték
oda. A Tiroler Landesvergabeamt ebből azt a következtetést vonta le, hogy a Tir VergG
szabályainak betartása mellett sem ítélték volna semmi esetre a szerződést Köllenspergernek
és Atzwangernek.
10.

Ez utóbbi társaságok ezután fellebbezéssel éltek a Verfassungs gerichtshofhoz.

11.

1996. június 12-én a Verfassungsgerichtshof hatályon kívül helyezte a Tiroler

Landesvergabeamt határozatát azzal az indokkal, hogy 1995. június 27-én, a határozat
meghozatalának időpontjában e szerv összetétele nem felelt meg a 89/665 irányelv (2)
cikkének (8) bekezdésében előírt feltételeknek.
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12.

A Verfassungs gerichtshof véleménye szerint a testület elnöke – egy mérnök – nem

rendelkezett a bírói tisztség gyakorlásához szükséges jogi végzettséggel és szakképesítéssel,
így az 1995. június 27-i határozat sértette a felperes vállalatok Alkotmányban garantált bíró
előtti eljáráshoz való jogát.
13.

1996. július 16-án a Tiroler Landesvergabeamt elnöke, aki a peresített határozat

meghozatalának idején elnökölt, július 12-i hatállyal lemondott tisztségéről, és a Tiroler
Landesregierung új elnököt nevezett ki.
14.

Az eljárás újrafelvételekor a Tiroler Landesvergabeamt előtt a Gemeindeverband

Bezirkskrankenhaus Schwaz kifogásolta, hogy a testület összetétele továbbra sem felelt meg a
89/665 irányelvnek.
15.

M ivel a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt tagokat illetően kételyei

támadtak, a Tiroler Landesvergabeamt úgy döntött, hogy a Bíróságot a következő két előzetes
döntéshozatal iránti kérelemmel keresi meg:
„1) M egfelelő-e a Tanács 1989. december 21-i 89/665/EGK irányelve 2. cikkének oly
módon való értelmezése, hogy a (Tiroler) Landesvergabeamt (Tirol tartomány
Közbeszerzési Hivatala), amelyet az 1994. július 6-i 87/1994 számú (Tiroler)
Landes gesetz über die Vergabe von Aufträgen (Tirol Land közbeszerzési
törvénye) (Landesgesetzblatt für Tirol) (Tirol Land Hivatalos Lapja) hozott létre,
az irányelv 2. cikke (8) bekezdésének értelmében jogorvoslati eljárásokért felelős
testület?
2)

Az 1994. július 6-i 87/1994 számú Gesetz über die Vergabe von Aufträgen
(Közbeszerzési Törvény) (Landesgesetzblatt für Tirol) (Tirol Land Hivatalos
Lapja) biztosítja-e az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló
közbeszerzési

szerződések

odaítélésével

kapcsolatos

jogorvoslati

eljárás

alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló 1989. december 21-i tanácsi irányelv végrehajtását az 1.
cikkben szabályozott jogorvoslati eljárások tekintetében?”
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem elfogadhatóságáról
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16.

Elsőként azt a kérdést kell feltenni, hogy a Tiroler Landesvergabeamt a Szerződés 177.

cikke értelmében bíróságnak minősül-e, és következésképpen az általa felvetett kérdések
elfogadhatók-e.
17.

Ebben a tekintetben emlékeztetnünk kell arra, hogy az állandó joggyakorlat szerint

ahhoz, hogy megítéljük, hogy egy jogorvoslati szerv rendelkezik-e a Szerződés 177. cikke
értelmében bírósági jelleggel – amely kérdés kizárólag a közösségi jogba tartozik – a Bíróság
több tényezőt vesz figyelembe. Ilyen tényezők a szerv jogi eredete, állandósága, döntéseinek
kötelező ereje, az eljárás kontradiktórius jellege, az a tény, hogy a szerv jogi szabályokat
alkalmaz, valamint a testület függetlensége (lásd legutóbb a C-54/96. sz. Dorsch Consult
ügyben 1997. szeptember 17-én hozott ítéletet [EBHT 1997. I-4961. o. 23. pont], valamint a
61/65. sz. Vaassen-Göbbels ügyben 1996. június 30-án hozott ítéletet [EBHT 1996. 377. o.], a
Pretore di Saló kontra X 14/86. sz. ügyben 1987. június 11-én hozott ítéletet [EBHT 1987.
2545. o. 7. pont], a 109/88. sz. Danfoss ügyben 1989. október 17-én hozott ítéletet [EBHT
1989. 3199. o. 7. és 8. pont], a C-393/92. sz. Almelo és társai ügyben 1994. április 27-én
hozott ítéletet [EBHT 1994. i-1477. o. 21. pont], és a C-111/94. sz. Job Centre ügyben 1995.
október 19-én hozott ítéletet [EBHT 1995. I-3361. o. 9. pont]).
18.

Az első öt feltétel tekintetében nincs kétség. A Tir VergG 6. cikkének a szerv

összetételét és működését szabályozó rendelkezéseiből ugyanis kiderül, hogy az megfelel e
feltételeknek
19.

Ezzel ellentétben nem egyértelmű, hogy a testületnél a függetlenség feltétele teljesül-e.

20.

Amint azt a főtanácsnok indítványának 25. pontjában megjegyezte, a Tir VergG nem

tartalmaz a Tiroler Landesvergabeamt tagjainak kizárására és összeférhetetlenségére
vonatkozó különös szabályokat.
21.

Ezen kívül a Tir VergG 6. cikke (4) bekezdésének a megfogalmazása, miszerint vissza

kell hívni a tagot, ha „olyan körülmények merülnek fel, amelyek előreláthatólag tartósan
akadályozzák a tagot a tisztség rendszeres gyakorlásában”, első pillantásra túl nagyvonalúnak
tűnik ahhoz, hogy a végrehajtó hatalom részéről érkező ráhatások és beavatkozások ellen
hatékony garanciát nyújtson.
22.

Ebben a tekintetben ki kell emelni, hogy először is, a Tir VergG 5. cikkének (2)

bekezdésében kifejezetten előírja, hogy amennyiben másképp nem rendelkezik, a szerződés9

1999. 02. 04-I ÍTÉLET — C-103/97. SZ. ÜGY
odaítélési

eljárások

felügyeleti

Verwaltungsverfahrens gesetz

(az

eljárására

általános

az

1991-es

Allgemeines

államigaz gatási eljárásról szóló

törvény)

vonatkozik. M árpedig e törvény igen részletesen szabályozza azokat az élethelyzeteket,
amelyekkel az érintett szerv tisztségei összeférhetetlenek. Ráadásul a Verwaltungs gerichtshof
joggyakorlata szerint e szabályok megsértése olyan eljárási hibát képez, amelyet az érdekeltek
bíróságon érvényesíthetnek.
23.

M ásodsorban a Tir VergG 6. cikkének (7) bekezdésére kell hivatkoznunk. E

rendelkezés azzal, hogy megtiltja a Tiroler Landesvergabeamt tagjainak bárminemű utasítását
hivatásuk gyakorlása terén, az Osztrák Szövetségi Alkotmánynak a bírósági jellegű kollegiális
testületek függetlenségét szabályozó 20. cikkét veszi át, amely testületek közé a Tiroler
Landesvergabeamt is tartozik.
24.

E szabályok összeolvasása tehát ellentmond annak, hogy a Tir VergG 6. cikkének (4)

bekezdése nem garantálja a Landesvergabeamt tagjainak függetlenségét. A Bíróságnak nincs
oka feltételezni, hogy e rendelkezést az Osztrák Alkotmánnyal és egy jogállam jogelveivel
ellentétesen alkalmaznák.
25.

Az eddigi fejtegetésekből az következik, hogy a Tiroler Landesvergabeamt a

Szerződés 177. cikke értelmében bíróságnak minősül, és kérdései a Bíróság által
elfogadhatóak.
Az előzetes döntéshozatal iránti kérelmekről
26.

A Tiroler Landesvergabeamt kérdéseivel lényegében azt firtatja, hogy az összetételére

és működésére vonatkozó rendelkezések megfelelnek-e a 89/665 irányelv 2. cikkének (8)
bekezdésében felsorolt feltételeknek.
27.

Emlékeztetnünk kell arra, hogy ez utóbbi rendelkezés a 89/665 irányelv alkalmazás i

körébe tartozó közbeszerzési szerződések odaítélése során a hatáskörrel bíró elsőfokú szerv
döntései elleni jogorvoslati eljárásokért felelős szervekre vonatkozik.
28.

A 2. cikk (8) bekezdésének első albekezdése szerint a tagállamok a közbeszerzések

felügyelete tekintetében két megoldási lehetőség közül választhatnak.
29.

Az első megoldás szerint bírósági jellegű testületre kell ruházni a jogorvoslat i

hatáskört. A második megoldás ezt a hatáskört első lépcsőben nem bírósági jellegű testületre
10
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ruházza. Ebben az esetben e testület által hozott döntéseket vagy igazságszolgáltatási
jogorvoslat tárgyává kell tenni, vagy egy olyan másik testület által nyújtott jogorvoslat
tárgyává, amelyik megfelel a 89/665 irányelv 2. cikke (8) bekezdésének második
albekezdésében előírt különös feltételeknek, abból a célból, hogy a megfelelő jogorvoslat így
biztosítva legyen.
30.

Ebből következőleg arra az esetre – és ilyen a szóban forgó eset is – ahol a

jogorvoslatokért felelős testület bírósági jellegű, e garanciális rendelkezések nem
vonatkoznak.
31.

E fejtegetéseket tekintve tehát azt kell a jogorvoslati szervnek válaszolni, hogy a

89/665 irányelv 2. cikkének (8) bekezdésében előírt feltételek nem vonatkoznak az
összetételét és működését szabályozó rendelkezésekre.
A költségekről
32.

A Bíróság felé észrevétellel élő osztrák kormány és a Bizottság részéről felmerült

költségeket nem kell megtéríteni. M ivel ez az eljárás az alapeljárásban résztvevő felek
számára a nemzeti bíróság előtt függőben levő ügy egy szakaszát képezi, ez utóbbi bíróság
dönt a költségek viseléséről.
A fenti indokok alapján,

A BÍRÓSÁG (hatodik tanács),
A Tiroler Landesvergabeamt 1996. november 7-i végzésével hozzá intézett kérdésére
válaszolva a következőképpen határozott:
Az árubeszerzésre és az 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 irányelv 2. cikkének (8) bekezdésében megjelölt feltételek nem
vonatkoznak a Tiroler Landesvergabeamt összetételét és működését szabályozó
rendelkezésekre.
Kaptey

Hirsch

M ancini
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Ragnemalm

Schint gen

Kihirdetve Luxembourgban, az 1999. február 4-i nyilvános ülésen.
h ivatalv ezető

R. Grass
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A h atod ik tanács elnök e

P. J. G. Kapteyn

