C-258/97. sz. ügy
Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI)
kontra
Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft
(az Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten előzetes döntéshozatal iránti kérelme)

„Szolgáltatásra irányuló közbeszerzés – Az át nem ültetett irányelv hatálya”

Az ítélet összefoglalása
1.

Jogszabályok közelítése – Az árubeszerzésre és munkavégzésre irányuló közbeszerzés
odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás – A 89/665 irányelv – A jogorvoslati
eljárásért felelős szervek – Az irányelv 2. cikke (8) bekezdésének második albekezdése
által biztosított garanciális szabályok alkalmazhatósága – Feltételek – Jogalkalmazó
szervek – Nem megengedhetőség (befogadhatóság)
(A Tanács 89/665 irányelve 2. cikke (8) bekezdésének 2. albekezdése)

2.

Jogszabályok közelítése – Az árubeszerzésre és munkavégzésre irányuló közbeszerzés
odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás – A 92/50 irányelv – A tagállamokat
jogorvoslati szervek felállítására kötelező rendelkezések – Az átültetés elmulasztása –
Következmények – A munkavégzésre és árubeszerzésre irányuló közbeszerzésben
illetékes jogorvoslati szerveknek a szolgáltatásokra is kiterjedő illetékessége – Ki nem
kényszeríthető jogkövetkezmény – A nemzeti bíróságok azon kötelezettsége, hogy
megvizsgálják a hatályban levő nemzeti jogszabály alapján történő jogorvoslat
lehetőségét
(A Tanács 89/665 irányelve 2. cikkének (8) bekezdése és a 92/50 irányelv 41. cikke)

3.

A jogszabályok közelítése – A szolgáltatásra irányuló közbeszerzés odaítélésének
eljárása – A 92/50 irányelv – Hatály – Mérnöki szolgáltatások, beleértve egy kórház
működésével kapcsolatos tervezési, tanácsadási és tanulmánykészítési szolgáltatásokat
is – Hatály alá tartozás – Az I A melléklet 12. kategóriája szerinti minősítés
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(A Tanács 92/50 irányelvének I A melléklete)
4.

A jogszabályok közelítése – A szolgáltatásra irányuló közbeszerzés odaítélésének
eljárása – A 92/50 irányelv – Közvetlen hatály
(A Tanács 92/50 irányelve)

1.

Az árubeszerzésre és munkavégzésre irányuló közbeszerzés odaítélési eljárásának
jogorvoslatával összefüggő

törvények,

rendeletek

és

végrehajtási rendeletek

alkalmazásának összehangolásával kapcsolatos 89/665 irányelv 2. cikkének (8)
bekezdésében foglalt feltételek nem vonatkoznak az olyan szervekre, amelyek
összetételét és működését olyan szabályok határozzák meg, mint amelyek az
Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärntent (független közigazgatási szerv, amely
Karintia Tartomány közigazgatási határozatainak jogi ellenőrzését végzi) is jellemzik,
amely – mivel rendelkezik mindazon tulajdonsággal, amely a Szerződés 177. cikke
értelmében joghatóságként való elismeréséhez szükséges – a bírósági jogorvoslatokért
felelős szerv.
2.

Az árubeszerzésre és munkavégzésre irányuló közbeszerzés odaítélési eljárásának
jogorvoslatával összefüggő

törvények,

rendeletek

és

végrehajtási rendeletek

alkalmazásának összehangolásával kapcsolatos 89/665 irányelvnek sem a 2. cikke (8)
bekezdése, sem más rendelkezése nem értelmezhető úgy, hogy a szolgáltatásra
irányuló közbeszerzés odaítélési eljárásának összehangolására vonatkozó 92/50
irányelv megadott határidőre történő átültetésének hiányában az árubeszerzésre és
munkavégzésre irányuló közbeszerzés odaítélési eljárásának jogorvoslatára hatáskörrel
rendelkező tagállami szervek – amelyeket a 89/665 irányelv 2. cikkének (8) bekezdés e
értelmében állítottak fel – jogosultak volnának a szolgáltatásra irányuló közbeszerzés
odaítélési eljárásával kapcsolatos jogorvoslat tárgyalására is.
Ugyanakkor viszont a nemzeti jognak a 92/50 irányelvnek megfelelő értelmezése által
támasztott követelmények, valamint a jogalanyok jogainak hatékony védelme egyaránt
arra kötelezik a nemzeti bíróságokat, hogy ellenőrizzék, a nemzeti jog kötelező
szabályai feljogosítják-e a jogalanyokat a szolgáltatásra irányuló közbeszerzés
odaítélésével kapcsolatos jogorvoslatra. E tekintetben különösen fontos, hogy a
nemzeti bíróság ellenőrizze, ez a jogorvoslati jog ugyanazon szervek előtt
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alkalmazható-e, mint az árubeszerzésre és közmunkára irányuló közbeszerzés
odaítélési eljárásának jogorvoslata esetén.
3.

Azon szolgáltatásnyújtások, amelyek különböző mérnöki szolgáltatásokra, így
különféle

orvosi

berendezésekkel

kapcsolatos

tervezésre,

tanácsadásra

és

tanulmány[készítésre], illetve egy kórházon belüli gyermekklinika létrehozása
terveinek kidolgozására és kivitelezésére, valamint az ezzel összefüggő orvos i
létesítményekre vonatkoznak, a szolgáltatásra irányuló közbeszerzés odaítélési
eljárásának összehangolásáról szóló 92/50

irányelv I A mellékletének 12.

kategóriájába tartoznak.
4.

A 92/50 irányelv I. és II. címének rendelkezéseire a nemzeti bíróságok előtt a
jogalanyok közvetlenül hivatkozhatnak. A II. és VI. címek rendelkezéseire a
jogalanyok szintén közvetlenül hivatkozhatnak a nemzeti bíróságok előtt, amennyiben
a szövegezés egyedi vizsgálata azt egyértelműnek, kellően világosnak és pontosnak
találja ahhoz, hogy a szolgáltatást nyújtók a nemzeti bíróságok előtt arra
hivatkozhassanak.
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A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE
∗

1999. március 4.
A C-258/97 sz. ügyben,

a Bírósághoz az Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (Ausztria) által az EGKSzerződés 177. cikke értelmében benyújtott, az e bíróság előtt
a Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI)
és
a Lan deskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft
között folyamatban lévő eljárásban,
a Tanácsnak az árubeszerzésre és munkavégzésre irányuló közbeszerzés odaítélési eljárásának
jogorvoslatával összefüggő törvények, rendeletek és végrehajtási rendeletek alkalmazásának
összehangolásával kapcsolatos 1989. december 21-i 89/665/EGK határozata (HL L 395. szám
33. o.), valamint a Tanács szolgáltatásra irányuló közbeszerzés odaítélési eljárásának
összehangolásáról szóló 1992. június 18-i 92/50/EGK irányelvének (HL L 209. szám 1. o.)
értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelme tárgyában

A BÍRÓSÁG (hatodik tanácsa)
tagjai: P.J. G. Kapteyn (jelentéstevő), tanácselnök, G. Hirsch, J. L. Murray, H. Ragnemalm és
R. Schint gen bírák,
főtanácsnok: A. Saggio,
hivatalvezető: H. A. Rühl, vezető tisztviselő
figyelembe véve a benyújtott írásbeli észrevételeket:
–

a Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) részéről
Rainer Kurbos grazi ügyvéd,

∗
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Az eljárás nyelve: német.

HI
–

a Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft részéről Klaus M essiner és Ute
M essiner, klagenfurti ügyvédek,

–

az

osztrák

kormány

részéről Wolf

Okresek,

a kancellária Sektionschefje,

meghatalmazotti minőségben,
–

az Európai Közösségek Bizottsága képviseletében Hendrik van Lier jogtanácsos és
Claudia Schmidt, a jogi szolgálat tagja, meghatalmazotti minőségben,

tekintettel a tárgyalásra készített jelentésre és a Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft
– képviselője Klaus M essiner és Gerhard M aderthaner, a jogi szolgálat vezetője – valamint az
osztrák kormány – képviselője M ichael Fruhmann a kancelláriáról –, illetve a Bizottság –
képviselője Hendrik van Lier és Claudia Schmidt – 1998. június 17-én történt meghallgatását
követően,
a főtanácsnok indítványának az 1998. október 1-jei tárgyaláson történt meghallgatását
követően,
meghozta a következő

ÍTÉLETET
1.

1997. július 8-i, a Bírósághoz ugyanazon év július 17-én beadott határozatában az

Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten az EGK-Szerződés 177. cikke értelmében öt
kérdést nyújtott be előzetes döntéshozatalra a Tanácsnak az árubeszerzésre és munkavégzésre
irányuló közbeszerzés odaítélési eljárásának jogorvoslatával összefüggő törvények, rendeletek
és végrehajtási rendeletek alkalmazásának összehangolásával kapcsolatos 1989. december
21-i 89/665/EGK irányelvének (HL L 395. szám 33. o.), valamint a Tanács szolgáltatásra
irányuló közbeszerzés odaítélési eljárásának összehangolásáról szóló 1992. június 18-i
92/50/EGK irányelvének (HL L 209. szám 1. o.) értelmezése tárgyában.
2.
mbH

Ezek a kérdések a Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft
(HI)

(továbbiakban:

felperes)

társaságnak

a

Landeskrankenanstalten-

Betriebsgesellschaft (a tartományi kórházak irányítását végző társaság, továbbiakban: alperes)
közötti jogvitában merültek fel egy klagenfurti gyermekkórház építési tervével kapcsolatos
szolgáltatásra irányuló közbeszerzés odaítélése kapcsán.
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A közösségi jog
3.

A 89/665 irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a 92/50 irányelv 41. cikke által

módosított szövegezése a következő:
„1.

A tagállamok meghozzák a 71/305/EGK, 77/62/EGK, illetve a 92/50/EGK

irányelvek hatálya alá tartozó közbeszerzések odaítélési eljárásával kapcsolatos
mindazon intézkedéseket, amelyek az odaítélő hatóságok által hozott döntések elleni
hatékony, és a lehető leggyorsabb jogorvoslathoz szükségesek az alábbi cikkek,
valamint a 2. cikk (7) bekezdésének feltételei szerint azon az alapon, hogy ezek a
döntések sértik a közösségi közbeszerzési jogot, vagy az ezt átültető nemzeti jogot.”
4.

A 89/665 irányelv 1. cikkének (2) és (3) bekezdése kimondja:
„2.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a közbeszerzési szerződés odaítélési

eljárása során azon társaságok között, amelyeket ezen eljárás során sérelem érhetett, az
ezen irányelv által a közösségi jogszabályokat átültető nemzeti szabályok és az egyéb
nemzeti szabályok között tett különbség miatt semmiféle hátrányos megkülönböztetés
ne jöjjön létre.
3.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a jogorvoslati eljárás – a tagállamok

által meghatározott feltételek szerint – mindenkinek elérhető legyen, aki árubeszerzési
vagy meghatározott munkára vonatkozó közbeszerzés megnyerésében volt vagy
jelenleg érdekelt, illetve akit egy jogsértés hátrányosan érintett vagy érinthetett. [A
tagállamok] következésképpen előírhatják, hogy aki e jogorvoslati eljárással élni
kíván, az az eljárás előtt köteles a feltételezett jogsértésről, valamint a jogorvoslat
benyújtásának szándékáról a közbeszerzési döntőbizottságot tájékoztatni.”
5.

Ugyanezen irányelv 2. cikke kimondja:
„1.

A tagállamok kötelesek arról gondoskodni, hogy az 1. cikkben írt jogorvoslati

eljárással kapcsolatos intézkedések lehetővé tegyék, hogy:
a)

a lehető legrövidebb időn belül és ideiglenes intézkedésként megtegyék a
feltételezett jogsértés orvoslásához vagy az adott érdekeket sértő további
károkozás

megakadályozásához szükséges

átmeneti intézkedéseket,

ideértve a szóban forgó közbeszerzés odaítélésének [az eljárásnak], vagy a
6
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döntőbizottság

által

hozott

valamennyi

döntés

végrehajtásának

felfüggesztését vagy [más által elért] felfüggesztését;
b) megsemmisítsék, vagy megsemmisítessék a jogsértő döntéseket, ideértve
azt a lehetőséget is, hogy az ajánlattételre való felhívásban, a szerződési
feltételekben vagy az adott közbeszerzési eljárással összefüggő bármilyen
más dokumentumban közzétett diszkriminatív technikai, gazdasági vagy
pénzügyi feltételeket megsemmisítsék;
c)

kártérítést fizessenek azoknak, akik a jogsértés miatt kárt szenvedtek.

…
7.

A tagállamok kötelesek arról gondoskodni, hogy a jogorvoslati eljárásért

felelős hatóságok által hozott döntéseket hatékonyan végre lehessen hajtani.
8.

Abban az esetben, ha a jogorvoslati eljárásért felelős hatóságok nem bírói

hatóságok, úgy döntéseiket minden esetben írásbeli indoklással kell ellátniuk. Ebben
az esetben tehát olyan rendelkezéseket kell hozni, amelyek lehetővé teszik, hogy az
alapügyben eljárt illetékes hatóság esetleges jogsértő intézkedése vagy a ráruházott
jogok gyakorlása során felmerült valamennyi hiányosság bírósági – vagy a Szerződés
177. cikke értelmében bírói hatóságnak minősülő bármely egyéb hatósági –
jogorvoslati eljárás tárgyát képezheti, feltéve, hogy az adott hatóság független mind a
közbeszerzési döntőbizottságtól, mind a jogorvoslati eljárást lefolytató hatóságtól.
E független hatóság tagjainak kinevezése és megbízatásuk megszűnése ugyanazon
szabályok szerint történik, mint amelyek a bírákat jelölő hatóságra, megbízatásuk
időtartamára és visszahívásukra vonatkoznak. E független hatóság elnökének legalább
ugyanolyan szintű jogi és szakmai képesítéssel kell bírnia, mint egy bírónak. A
független hatóság a felek kölcsönös meghallgatását követően hozza meg döntését,
amely – a tagállamok által megállapított módon – jogilag kötelező erővel bír.”
6.

A 92/50 irányelv 8., 9. és 10. cikke kimondja:
8. cikk
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„Az I A mellékletben szereplő szolgáltatásokra irányuló közbeszerzés a III. és VI. cím
rendelkezései alapján kerül odaítélésre.”
9. cikk
„Az I B mellékletben szereplő szolgáltatásokra irányuló közbeszerzés a 14. és 16.
cikkek alapján kerül odaítélésre.”
10. cikk
„Az I A mellékletben és az I B mellékletben szereplő szolgáltatásokra egyaránt
irányuló közbeszerzések a III. és VI. cím rendelkezései alapján kerülnek odaítélésre,
mivel az I A mellékletben szereplő szolgáltatások értéke meghaladja az I B
mellékletben szereplő szolgáltatások értékét. Egyéb esetekben viszont a szerződés a
14. és 16. cikk rendelkezései alapján kerül odaítélésre.”
7.

Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási

okmányának 168. cikke, illetve az Európai Uniót alapító szerződések módosításai szerint (HL
1994, C 241. szám, 21. o.) a 92/50 irányelvet 1995. január 1-je előtt át kellett volna ültetni az
osztrák jogba.
Az osztrák jog
8.

Karintia tartományt illetően a 89/665 irányelvet a Kärntner Auftragsvergabegesetz

(Karintia tartomány törvénye a közbeszerzések odaítéléséről) ültette át, amely törvény 1994.
január 1-jén lépett hatályba (LGBl. no. 55/1994). A VIII. részben („jogorvoslat”) az 59. cikk I.
előírja, hogy a közbeszerzés odaítélési eljárása a nevezett törvény értelmében az
Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (a tartomány közigazgatási határozatainak
törvényességét vizsgáló független közigazgatási szerv, továbbiakban: U VK) ellenőrzésének
van alávetve.
9.

Az e szervvel kapcsolatos rendelkezések egy meghatározott törvényben, a Kärntner

Verwaltungssenatsgesetzben (LGBl. no. 104/1990) vannak összegyűjtve. Ez a törvény
elsősorban az említett szerv hatáskörét, összetételét és függetlenségét szabályozza.
10.

Egyértelműen megállapítható, hogy Karintia tartományban a 92/50 irányelv

átültetésére csak 1997. július 1-jei hatállyal került sor.
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Az előzetes döntéshozatalra feltett kérdések
11.

A felperes az alperes által közzétett közbeszerzési eljárást követően tett ajánlatot.

Ennek az eljárásnak a tárgya egy klagenfurti gyermekkórház építése volt. Az eljárás számos
mérnöki szolgáltatásra irányult, ideértve a különböző orvosi berendezésekkel kapcsolatos
tervezési, tanácsadási és tanulmánykészítési tevékenységeket.
12.

M iután a közbeszerzést a bécsi CMT M edizintechnik Gesellschaft mbH elnyerte, a

felperes – aki maga is jelentkezett az ajánlattételi felhívásra – panaszt tett az UVK-nál arra
hivatkozva, hogy az elbírálás nem volt jogszerű, mivel megsértették a szolgáltatásokra
vonatkozó közösségi közbeszerzési szabályokat.
13.

Az UVK, arra való hivatkozással, hogy a 89/665 és 92/50 irányelvek értelmezésének

tisztázása nélkül a hozzá beterjesztett jogvitában nem tud döntést hozni, úgy döntött, hogy
felfüggeszti az eljárást, és az alábbi öt előzetes döntéshozatalra vonatkozó kérdést terjeszti a
Bíróság elé:
„1) A Tanács az árubeszerzésre és munkavégzésre irányuló közbeszerzés-odaítélési
eljárás jogorvoslatával összefüggő

törvények, rendeletek

és végrehajtási

rendeletek alkalmazásának összehangolásával kapcsolatos 1989. december 21-i
89/665/EGK irányelv 2. cikkének (8) bekezdése értelmezhető-e úgy, hogy az
Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten megfelel azoknak a feltételeknek,
amelyek alapján a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokért felelős
hatóságnak minősíthető?
2)

A Tanács az árubeszerzésre és munkavégzésre irányuló közbeszerzés-odaítélési
eljárás jogorvoslatával összefüggő

törvények, rendeletek

és végrehajtási

rendeletek alkalmazásának összehangolásával kapcsolatos 1989. december 21-i
89/665/EGK irányelve összehangolásra vonatkozó itt felsorolt vagy egyéb
feltételei – amelyekből a 89/665/EGK irányelv 2. cikkének (8) bekezdése szerinti
hatóságok vagy bíróságok előtti jogorvoslati eljárás kezdeményezésére való
egyéni jogosultság következik – kellően konkrétnak és pontosnak tekinthetőek-e
ahhoz, hogy a szóban forgó irányelvnek egy tagállam által elmulasztott átültetése
esetén jogosítsanak egy jogalanyt arra, hogy egy eljárásban az adott tagállammal
szemben e jogra sikeresen hivatkozzon?
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3)

A 92/50/EGK irányelv 41. cikke és a 89/665/EGK irányelv rendelkezései együtt –
amelyek a jogalanyok jogorvoslati jogát biztosítják – úgy értelmezendőek-e, hogy
az Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärntenhez hasonló hatáskörrel rendelkező
nemzeti bíróság a

Kärntner

Auftragsvergabegesetz

(Karintia tartomány

közbeszerzési törvénye ) 59. cikkéhez hasonló nemzeti jogra és az ez alapján
hozott rendeletekre hivatkozva a jogorvoslati eljárás kezdeményezését követően
abban az esetben, ha azok a közbeszerzési szolgáltatási szerződések odaítélésének
a Kärntner Auftragsvergabegesetz szerinti jogorvoslatát nem teszik lehetővé,
eltérhet-e a nemzeti jog rendelkezéseitől, és lefolytathatja-e a jogorvoslati eljárást
a Kärntner Auftragsvergabegesetz nyolcadik része alapján?
4)

A tények előadása során említett szolgáltatásnyújtást a 92/50/EGK irányelv 10.
cikke alapján a 92/50/EGK irányelv I A mellékletének 12. kategóriájában felsorolt
szolgáltatásnak

(építészeti szolgáltatások; mérnöki és

az

abban

foglalt

szolgáltatások; városrendezési és tájépítészeti szolgáltatások; a tudományos és
szakmai

tanácsadással

összefüggő

szolgáltatások;

tanulmánykészítési

és

szakelemzési szolgáltatások) kell-e tekinteni?
5)

A 92/50/EGK irányelv rendelkezései eleget tesznek-e az 1974. december 14-i Van
Duyn ítélet 12. pontjában írt azon követelménynek, hogy a közösségi irányelv
közvetlen hatálya tekintetében az irányelv I A mellékletében szereplő
szolgáltatásokat az ott megadott eljárással kell odaítélni, illetve hogy az irányelv I
A

mellékletében

felsorolt

szolgáltatásokkal

kapcsolatos

rendelkezései

megfelelnek-e az említett ítélet által támasztott feltételeknek?”
Az első kérdésről
14.

A [kérdést előzetes döntéshozatalra] utaló bíróság első kérdésében lényegében arra vár

választ, hogy az összetételére és működésére vonatkozó szabályok mint olyanok
megfelelnek-e a 89/665 irányelv 2. cikkének (8) bekezdése által előírt feltételeknek.
15.

M egemlítendő, hogy ez a rendelkezés az említett irányelv hatálya alá tartozó

közbeszerzési döntésekben illetékes, az alapügyben eljáró hatóságok által hozott határozatok
ellen beadott jogorvoslati eljárásban részt vevő felelős szervekre vonatkozik.

10

HI
16.

A 89/665 irányelv 2. cikke (8) bekezdésének első albekezdése szerint a tagállamok a

közbeszerzések ellenőrzési rendszerének megszervezésével kapcsolatban két megoldás közül
választhatnak.
17.

Az első megoldás lényege, hogy a jogorvoslati kérelmek tárgyalását bíróságok végzik.

A második megoldás szerint ezt a hatáskört először bíróságnak nem minősülő szervekre
ruházzák. Ebben az esetben az e szervek által hozott döntések ellen mindenképpen lehetőség
kell, hogy legyen bírói vagy más szerv által elbírált jogorvoslatra, amelynek ahhoz, hogy
megfelelő jogorvoslatot biztosítson, meg kell felelnie a 89/665 irányelv 2. cikke (8)
bekezdésének második albekezdése által támasztott különös feltételeknek (a Köllensperger C103/97. sz. ügyben 1999. február 4-én hozott ítélet, EBHT 1999. I-551. o., 29. pont).
18.

Így tehát – mint ahogy főtanácsnok végkövetkeztetéseinek 12–14. pontjában

rámutatott, egy az UVK-hoz hasonló szervezet ténylegesen rendelkezik mindazon
ismérvekkel, amelyek a Szerződés 177. cikke alapján annak bíróságként való elismeréséhez
szükségesek.
19.

Ebből következően tehát, amennyiben az alapügyhöz hasonlóan a jogorvoslatért

felelős hatóság bíróság, úgy a 89/665 irányelv 2. cikke (8) bekezdésének második
albekezdésében írt különös rendelkezések nem alkalmazandóak.
20.

A fentieket figyelembe véve az utaló bíróságnak az a válasz adható, hogy a 89/665

irányelv 2. cikkének (8) bekezdése által támasztott feltételek nem alkalmazhatóak olyan
hatóságok esetén, amelyek összetételét és működését olyan előírások szabályozzák, amelyek e
jelen bíróságra is vonatkoznak.
A második és harmadik kérdésről
21.

Az utaló bíróság második és harmadik kérdésében – amelyeket érdemes együtt

tárgyalni – arra keres választ, hogy a 89/665 irányelv 2. cikkének (8) bekezdése vagy egyéb
rendelkezései – a 92/50 irányelv az e célból megszabott határidőig történő átültetésének
elmulasztása esetén – értelmezhető-e úgy, hogy a tagállamok szolgáltatásnyújtással és
munkavégzéssel kapcsolatos közbeszerzések odaítélési eljárásával kapcsolatos jogorvoslati
hatóságok, amelyeket a már említett 2. cikk (8) bekezdésnek megfelelően hoztak létre, szintén
jogosultak-e a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos közbeszerzési eljárás jogorvoslatának
tárgyalására.
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22.

Ezt figyelembe véve először is felidézendő, hogy a Dorsch Consult ügyben 1997.

szeptember 17-én (C-54/96. sz. ügy, EBHT 1997. I-4961. o., 40. pont), valamint a Tögel
ügyben 1998. szeptember 24-én (C-76/97. sz. ügy, EBHT 1998. I-5357, 22. pont) hozott
ítéleteiben a Bíróság kimondta, a közösségi jog alapján biztosított egyéni jogokkal
kapcsolatos jogvitákat rendezni hivatott illetékes bíróság kijelölése az adott tagállam
jogrendszerére tartozik, de ugyanakkor e jogok hatékony védelmének biztosítása minden
esetben az adott tagállam kötelessége is egyben. E fenntartás [megkötés] miatt tehát nem a
Bíróság feladata a közösségi jogon alapuló egyes jogeseteknek a nemzeti igazságszolgáltatási
rendszer szerinti minősítéséből következő hatásköri problémák megoldása.
23.

Ugyanezen ítéletek 41., illetve 23. pontjában a Bíróság azt a következtetést vonta le,

hogy a 92/50 irányelv 41. cikke – amellett, hogy a szolgáltatások közbeszerzési eljárása elleni
hatékony jogorvoslathoz szükséges intézkedések meghozatalát írja elő a tagállamoknak – nem
jelöli meg a hatáskörrel bíró nemzeti hatóságokat, és még csak azt sem követeli meg, hogy
ezek

a hatóságok

megegyezzenek

az

árubeszerzésre és

munkavégzésre irányuló

közbeszerzésekre kijelölt hatóságokkal.
24.

Ugyanakkor egyértelmű, hogy a felperes által az UVK-hoz benyújtott jogorvoslati

kérelem beadásának időpontjáig a 92/50 irányelvet Karintia tartományban nem ültették át.
Ezen átültetésről ténylegesen rendelkező törvény 1997. július 1-jén lépett hatályba.
25.

M indeme körülményeket figyelembe véve a Bíróság visszautalt a Dorsch Consult és a

Tögel ügyekben hozott ítéletek korábban már idézett 43., illetve 25. pontjára, amelyek szerint
a tagállamoknak egy irányelvből folyó azon kötelezettsége, hogy ezen irányelv és saját
kötelezettségeik által meghatározott cél elérése végett az EK-Szerződés 5. cikke alapján
kötelesek megtenni minden olyan általános vagy különös intézkedést, amely ezen – a
tagállamok valamennyi hatóságára, így hatáskörük és illetékességük függvényében a
bíróságokra is vonatkozó – kötelezettség végrehajtásához szükséges. A Bíróság ebből azt a
következtetést vonta le, hogy a nemzeti jog alkalmazásakor az irányelvet megelőző vagy azt
követő rendelkezésekről van szó; az ezt értelmezni hivatott nemzeti bíróság mindezt a lehető
legteljesebb mértékben az irányelv szövegének és céljának figyelembe vételével köteles
megtenni azért, hogy elérje az irányelv által szándékolt célt, és hogy ezáltal eleget tegyen az
EK-Szerződés 189. cikke harmadik albekezdésének is (lásd a M arleasing C-106/89. sz.
ügyben 1990. november 13-án hozott ítéletet, EBHT 1990. I-4135. o., 8. pont; a Wagner M iret
C-334/92. sz. ügyben 1993. december 16-án hozott ítéletet, EBHT 1993. I-6911. o., 20. pont;
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és a Faccini Dori C-91/92. sz. ügyben 1994. július 14-én hozott ítéletet, EBHT 1994. I-3325.
o., 26. pont).
26.

A Dorsch Consult és Tögel ítéletek korábban idézett 44., illetve 26. pontjában a

Bíróság többek között kimondta, hogy a szolgáltatásra irányuló közbeszerzések elleni
jogorvoslatra az illetékes hatóság kijelölése abban az esetben is kötelező, ha a 92/50
irányelvet nem ültették át. Valójában tehát abban az esetben, ha egy tagállam elmulasztotta a
kívánt végrehajtási intézkedések meghozatalát, vagy egy irányelvvel ellentétes intézkedéseket
hozott, a Bíróság – bizonyos feltételekkel – elismerte a jogalanyok azon jogát, hogy a
mulasztó tagállammal szemben bíróság előtt hivatkozhassanak az irányelvre. Bár ez a
minimális garancia nem szolgálhat annak igazolására, hogy a tagállam a megadott határidőn
belül elmulasztotta az irányelv céljai szerinti megfelelő intézkedések meghozatalát (lásd
különösen a Bizottság kontra Németország C-253/95. sz. ügyben 1996. május 2-án hozott
ítéletet, EBHT 1996. I-2423. o., 13. pont), ugyanakkor viszont lehetővé teszi a jogalanyoknak,
hogy a tagállammal szemben a 92/50 irányelv anyagi jogszabályaira hivatkozhassanak.
27.

Végül pedig ugyanezen ítéletek 45. és 27. pontjában a Bíróság kimondta, hogy

amennyiben a nemzeti jogszabályok rendelkezéseit nem lehet a 92/50 irányelvnek
megfelelően értelmezni, úgy az érdekelt felek a nemzeti jog megfelelő eljárási rendje alapján
kérhetik a felmerült károk megtérítését, amelyet az irányelv előírt határidőig történő
átültetésének hiánya okozott (lásd különösen a Dillenkofer és mások ügyben hozott C178/94., C-179/94., C-188/94-től a C-190/94. sz. ügyekben 1996. október 8-i ítéletet, EBHT
1996. I-4845. o.).
28.

A második és harmadik kérdésre következésképpen az a válasz adható, hogy a 89/665

irányelvnek sem a 2. cikke (8) bekezdése, sem más rendelkezése nem értelmezhető úgy, hogy
a 92/50 irányelv átültetésére megszabott határidő eredménytelen eltelte esetén a 89/665
irányelv 2. cikkének (8) bekezdése alapján felállított, az árubeszerzésre és munkavégzésre
irányuló közbeszerzés elleni jogorvoslatban illetékes tagállami hatóságok a szolgáltatásokra
irányuló közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogorvoslat tárgyalására is jogosultak lennének.
Ugyanakkor viszont az az előírás, hogy a nemzeti jog a 92/50 irányelvnek megfelelő
értelmezéssel bírjon, illetve hogy a jogalanyok jogait hatékonyan védjék, a nemzeti bíróságot
arra kötelezik, hogy ellenőrizze, a nemzeti jog kötelező rendelkezései elismerik-e a
jogalanyoknak a szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési eljárás elleni jogorvoslathoz való
jogát. Az alapügyhöz hasonló körülmények között a nemzeti bíróság mindenképpen köteles
13
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megvizsgálni, hogy ezt a jogorvoslati jogot ugyanazon hatóságok előtt lehet-e gyakorolni,
mint az árubeszerzésekre és munkavégzésre irányuló közbeszerzések esetén.
A negyedik kérdésről
29.

Negyedik kérdésében a nemzeti bíróság arra keres választ, hogy az alperes ajánlattételi

felhívásához hasonló szolgáltatásnyújtás a 92/50 irányelv I A mellékletének 12. kategóriájába
tartozik-e.
30.

A 92/50 irányelv I A mellékletének 12. kategóriája az alábbi szolgáltatásokat

tartalmazza: építészeti szolgáltatások; mérnöki és az abban foglalt szolgáltatások;
városrendezési és tájépítészeti szolgáltatások; a tudományos és szakmai tanácsadással
összefüggő szolgáltatások; tanulmánykészítési és szakelemzési szolgáltatások.
31.

A főtanácsnok végkövetkeztetéseinek 25. pontjában írtakból egyértelműem kiderül,

hogy az alperes ajánlattételi felhívásának tárgyát képező szolgáltatások a 92/50 irányelv I A
mellékletének 12. kategóriájába tartoznak.
32.

Ebből következően tehát a negyedik kérdésre az a válasz adható, hogy az alperes

ajánlattételi felhívásának tárgyához hasonló szolgáltatásnyújtás, valamint a kórházon belül
létrehozandó gyermekklinika és a vonatkozó orvosi berendezések kidolgozásával és
kivitelezésével kapcsolatos munkálatokkal összefüggő szolgáltatásnyújtás a 92/50 irányelv I
A mellékletének 12. kategóriájába tartozik.
Az ötödik kérdésről
33.

Ötödik kérdésében az utaló bíróság arra keres érdemi választ, hogy a 92/50 irányelv

rendelkezéseire a jogalanyok közvetlenül hivatkozhatnak-e a nemzeti bíróságok előtt.
34.

A Bíróság által a Tögel ügyben hozott – korábban említett – ítélet 42. pontjában

írtakhoz hasonlóan és az esetjogi gyakorlattal összhangban (Beentjes kontra Holland állam
31/87. sz. ügyben 1988. szeptember 20-án hozott ítélet, EBHT 1988. 4635. o., 40. pont)
minden olyan esetben, amikor egy irányelv rendelkezései tartalmuk alapján egyértelműnek és
kellően pontosnak tűnnek, a jogalanyok a tagállammal szemben hivatkozhatnak rá – akár
amiatt, hogy ez utóbbi a megadott határidőn belül az irányelvet nem ültette át a nemzeti
jogba, akár amiatt, hogy mindezt pontatlanul hajtotta végre.
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35.

Így tehát megvizsgálandó, hogy a 92/50 irányelv szóban forgó rendelkezései tartalmuk

alapján egyértelműnek és kellően pontosnak tűnnek-e ahhoz, hogy egy jogalany az állammal
szemben rájuk hivatkozhasson.
36.

E tekintetben először is megvizsgálandó, hogy – mint azt a korábban említett Tögel

ítélet 44. pontjában is tette a Bíróság – az irányelv tárgyi és személyi hatályáról rendelkező I.
cím, illetve az I A és I B mellékletben szereplő szolgáltatásra irányuló közbeszerzésre
vonatkozó eljárásokról rendelkező II. cím egyértelmű és kellően pontos ahhoz, hogy e
rendelkezésekre a nemzeti bíróság előtt hivatkozni lehessen.
37.

A Tögel ítélet 45. pontjában a Bíróság ezen kívül kimondta, hogy a II. cím részét

képező 8–10. cikkek alapján az odaítélő [döntő-] hatóságok az I A melléklet hatálya alá
tartozó szolgáltatásokra irányuló közbeszerzések esetén a III–VI. címek, a részben vagy
egészben az I B melléklet hatálya alá tartozó szolgáltatásokra irányuló közbeszerzések esetén
pedig a 14. és 16. cikk rendelkezéseinek megfelelő nemzeti eljárási szabályok alkalmazásával
kötelesek döntésüket egyértelműen és kellően pontosan meghozni. A 14. cikk a IV. cím alá, a
16. cikk pedig az V. cím alá tartozik.
38.

Ugyancsak a Tögel ítélet 46. pontjában a Bíróság úgy ítélte, hogy a 92/50 irányelvnek

az odaítélési eljárás megválasztására és a verseny szabályaira vonatkozó III–VI. címének
részletes rendelkezései, valamint a technika és a reklám általános szabályai, a részvételi,
kiválasztási és odaítélési feltételekre vonatkozó szabályok – bizonyos kivételektől és a
szövegezésből adódó apróbb eltérésektől eltekintve – egyértelműek, kellően tiszták és
pontosak ahhoz, hogy a szolgáltatást nyújtók a nemzeti bíróság előtt hivatkozhassanak rájuk.
39.

A feltett ötödik kérdésre tehát az a válasz adható, hogy a 92/50 irányelv I. és II. címére

a nemzeti bíróság előtt a jogalanyok közvetlenül is hivatkozhatnak. A III–VI. címek
rendelkezéseire a jogalanyok csak akkor hivatkozhatnak közvetlenül a nemzeti bíróság előtt,
ha e címek szövegezésének egyedi vizsgálata azt egyértelműnek, kellően tisztának és
pontosnak találja.
A költségekről
40.

A Bíróság felé észrevétellel élő osztrák kormány, valamint a Bizottság részéről

felmerült költségeket nem kell megtéríteni. M ivel ez az eljárás az alapeljárásban résztvevő
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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 következőképpen határoz az Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten által az 1997.
július 8-i döntéssel hozzá beterjesztett kérdés tárgyában:
1)

A Tanács az árubeszerzésre és munkavégzésre irányuló közbeszerzés odaítélési
eljárás jogorvoslatával

összefüggő

törvények,

rendeletek és

végrehajtási

rendeletek alkalmazásának összehangolásával kapcsolatos 1989. december 21-i
89/665/EGK irányelve 2. cikkének (8) bekezdése nem alkalmazható azon
hatóságok előtt, amelyek összetételét és működését olyan szabályok határozzák
meg, amelyek e jelen bíróságra is vonatkoznak.
2)

A 89/665 irányelvnek sem a 2. cikke (8) bekezdése, sem más rendelkezése nem
értelmezhető úgy, hogy a Tanács szolgáltatásokra irányuló közbeszerzés odaítélési
eljárásának összehangolásáról szóló 1992. június 18-i 92/50/EGK irányelvének a
megadott határidőn belül történő átültetése hiányában a 89/665 irányelv 2.
cikkének (8) bekezdése által létrehozott, a tagállamok árubeszerzésre és
munkavégzésre irányuló közbeszerzési eljárás odaítélése elleni jogorvoslatra
illetékes hatóságai a szolgáltatásokra irányuló közbeszerzések odaítélése elleni
jogorvoslat megtárgyalására is jogosultak. Mindazonáltal az előírás, hogy a
nemzeti jog a 92/50 irányelvnek megfelelő értelmezéssel bírjon, illetve hogy a
jogalanyok jogait hatékonyan védjék, a nemzeti bíróságot annak ellenőrzésére
kötelezik, hogy a nemzeti jog kötelező rendelkezései elismerik-e a jogalanyoknak
a szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési eljárás elleni jogorvoslathoz való jogát.
Az alapügyhöz hasonló körülmények között a nemzeti bíróság mindenképpen
köteles megvizsgálni, hogy ezt a jogorvoslati jogot ugyanazon hatóságok előtt
lehet-e gyakorolni, mint az árubeszerzésekre és munkavégzésre irányuló
közbeszerzések esetén.

3)

Az alperes ajánlattételi felhívásának tárgyához hasonló szolgáltatásnyújtás,
valamint a kórházon belül létrehozandó gyermekklinika és a vonatkozó orvosi
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berendezések kidolgozásával és kivitelezésével kapcsolatos munkálatokkal
összefüggő szolgáltatásnyújtás a

92/50 irányelv I A mellékletének

12.

kategóriájába tartozik.
4)

A 92/50 irányelv I. és II. címére a nemzeti bíróság előtt a jogalanyok közvetlenül
is hivatkozhatnak. A III–VI. címek rendelkezéseire a nemzeti bíróság előtt a
jogalanyok csak akkor hivatkozhatnak közvetlenül, ha e címek szövegezésének
egyedi vizsgálata azt egyértelműnek, kellően tisztának és pontosnak találja.

Kapteyn

Hirsch
Ragnemalm

M urray
Schint gen

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

R. Grass

a hatod ik tanács elnök e

P. J. G. Kapteyn
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