C-16/98. sz. ügy
Európai Közösségek Bizottsága
kontra
Francia Köztársaság

„Tagállami kötelezettségszegés – 93/38/EGK irányelv – Közbeszerzési szerződések a vízügyi,
az energiaipari, a szállítási és a távközlési ágazatban – Villamosítási és közvilágítási építési
beruházás Vendée megyében – Építmény fogalma”

Az ítélet összefoglalása

1.

Jogszabályok közelítése – A közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai a vízügyi,
az energiaipari, a szállítási és a távközlési ágazatban – 93/38 irányelv – Építmény –
Fogalma – Kritérium – Az építési beruházás eredményének gazdasági és műszaki
rendeltetése – Egységes építmény mesterséges megosztása – Villamosítási építési
beruházás és közvilágítási építési beruházás – Értékelése
(93/38 tanácsi irányelv, 14. cikk, (10) bekezdés, első albekezdés, második
mondat, és (13) bekezdés)

2.

Jogszabályok közelítése – A közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai a vízügyi,
az energiaipari, a szállítási és a távközlési ágazatban – 93/38 irányelv – Építmény –
Fogalma – Egyetlen és egységes ajánlatkérő létezése és lehetőség arra, hogy az építési
beruházások egészét egyetlen vállalkozás valósítsa meg – Nem meghatározó
kritériumok
(93/38 tanácsi irányelv, 14. cikk, (10) bekezdés, első albekezdés, második
mondat)

3.

Jogszabályok közelítése – A közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai a vízügyi,
az energiaipari, a szállítási és a távközlési ágazatban – 93/38 irányelv – Az
ajánlattevők közötti megkülönböztetés tilalmának elve – Hatókör
(93/38 tanácsi irányelv, 4. cikk, (2) bekezdés)
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1.

A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások
beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/38 irányelv 14. cikkének (13)
bekezdése szerinti egységes építmény több közbeszerzési szerződés közötti
mesterséges megosztásának fennállása kérdésében történő döntés céljából ezt a
rendelkezést az ugyanezen cikk (10) bekezdésének első albekezdésében foglalt
rendelkezéssel együtt kell figyelembe venni. E tekintetben az építménynek a 93/38
irányelv 14. cikke (10) bekezdése első albekezdésének második mondatában szereplő
fogalommeghatározásából következik, hogy egy építmény létét az érintett építési
munkák eredményének gazdasági és műszaki rendeltetése függvényében kell
megítélni.
Ebből következik, hogy meglévő villamosenergia-ellátó és közvilágítási hálózatok
karbantartására és bővítésére irányuló önálló építési munkák sorozata esetében –
amelyek eredménye, megvalósításuk után, az érintett hálózat rendeltetésének szerves
része lesz –, egy építmény létét a szóban forgó villamosenergia-ellátó és közvilágítási
hálózatok által betöltött gazdasági és műszaki rendeltetés függvényében kell megítélni.
Műszaki szempontból a villamosenergia-ellátó hálózat rendeltetése az, hogy a szállító
által termelt villamos energiát az egyéni végfogyasztóhoz eljuttassa; ami pedig a
gazdasági szempontot illeti, az egyéni végfogyasztó köteles fogyasztása függvényében
fizetni a szállítónak.
Ezzel szemben a közvilágítási hálózat rendeltetése műszaki szempontból az, hogy a
közterületeket a villamosenergia-ellátó hálózat által biztosított villamos energia
felhasználásával megvilágítsa. A közvilágításról gondoskodó közigazgatási szerv saját
maga viseli e szolgáltatás költségét, de utóbb az ellátott lakosságtól beszedi e
költségének összegét, anélkül, hogy a követelt összegeket az érintett személyek haszna
függvényében kiigazítaná. Ebből következik, hogy egy villamosenergia-ellátó
hálózatnak és egy közvilágítási hálózatnak a gazdasági és műszaki rendeltetése eltérő,
valamint, hogy az e hálózatokat érintő építési munkák nem tekinthetők egy, az
irányelv 14. cikke (10) bekezdésének első albekezdését és 14. cikke (13) bekezdését
figyelmen kívül hagyva mesterségesen megosztott egységes építmény tételeinek.
(lásd a 31., 36–38., 52–56. pontokat)
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2.

Jóllehet az a tény, hogy egyazon ajánlatkérőről van szó, és annak lehetősége, hogy az
érintett közbeszerzési szerződésekben szereplő építési munkák egészét a Közösség
egyetlen vállalkozása végezze el, a körülményektől függően megerősítő bizonyítéka
lehet a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő
vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/38 irányelv szerinti
építmény

meglétének,

nem

minősülhet

viszont

e

tekintetben

meghatározó

kritériumnak. Ennek megfelelően, ha több ajánlatkérőről van szó, és ha nem
lehetséges, hogy az érintett építési munkák egészét egyetlen vállalkozás végezze el, ez
nem olyan jellegű körülmény, amely kétségessé tenné egy építmény meglétét,
amennyiben az irányelv 14. cikke (10) bekezdése első albekezdésének második
mondatában meghatározott rendeltetési kritériumok alkalmazása nyomán erre a
végkövetkeztetésre kell jutni. Az építmény fogalmának e rendelkezésben szereplő
meghatározása ugyanis az építmény létét nem teszi függővé olyan feltételek együttes
fennállásától, mint hogy hány ajánlatkérőről van szó, vagy hogy az építési munkák
összességét el tudja-e egyetlen vállalkozás végezni.
(lásd a 42–43. pontokat)

3.

A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások
beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/38 irányelv 4. cikkének (2)
bekezdésében megfogalmazott, az ajánlattevők közötti megkülönböztetés tilalmának
elvét a közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló eljárás minden szakaszában
alkalmazni kell, és nem csak attól az időponttól kezdve, amikor egy vállalkozó
ajánlatot nyújtott be. Ez az értelmezés megfelel az irányelv céljának, ami nem más,
mint a közösségi verseny megteremtése az irányelv alkalmazási körébe tartozó
szerződések tekintetében. Ezt a célt ásná alá, ha egy ajánlatkérő olyan módon
szervezhetne közbeszerzési eljárást, hogy a szerződések odaítélése szerinti tagállamtól
eltérő tagállamok vállalkozóit az ajánlattételtől eltántorítaná. Ebből következik, hogy
az irányelv 4. cikkének (2) bekezdése, mivel az ajánlattevők közötti minden
megkülönböztetést tilt, azokat is védi, akiket az ajánlattételtől eltántorított az, hogy az
ajánlatkérő által alkalmazott eljárás részletes körülményei számukra hátrányosak
voltak.
(lásd a 107–109. pontokat)
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A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE
2000. október 5.
A C-16/98. sz. ügyben,
az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli H. van Lier, jogtanácsos, és O. CouvertCastéra, a jogi szolgálat rendelkezésére bocsátott nemzeti szakértő, meghatalmazotti
minőségükben, kézbesítési cím: C. Gómez de la Cruz, a jogi szolgálat tagja, Centre Wagner,
Kirchberg, Luxembourg,

felperesnek,

a Francia Köztársaság, képviseli K. Rispal-Bellanger, a Külügyminisztérium jogi
osztályának osztályvezető-helyettese, és P. Lalliot, ugyanezen osztály külügyi titkára,
meghatalmazotti minőségükben, kézbesítési cím: Franciaország Nagykövetsége, 8 B,
boulevard Joseph II, Luxembourg,

alperes ellen,
annak megállapítása iránt benyújtott keresete tárgyában, hogy a Syndicat départemental
d’électrification de la Vendée által 1994 decemberében villamosítási és közvilágítási építési
beruházások odaítélése végett indított közbeszerzési szerződés-odaítélési eljárás alkalmával a
Francia Köztársaság nem teljesítette a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési
ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993.
június 14-i 93/38/EGK tanácsi irányelv (HL L 199., 84. o.) 4. cikkének (2) bekezdése, 14.
cikkének (1), (10) és (13) bekezdése, valamint 21., 24. és 25. cikke alapján fennálló
kötelezettségeit,
A BÍRÓSÁG,
tagjai: G. C. Rodríguez Iglesias elnök, J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón és R. Schintgen
tanácselnökök, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, M. Wathelet és V. Skouris
(előadó) bírák,

4

főtanácsnok: F. G. Jacobs,
hivatalvezető: D. Louterman-Hubeau főtanácsos,
tekintettel a tárgyalásra készített jelentésre,
a felek szóbeli előadásainak az 1999. november 16-i tárgyaláson történt meghallgatását
követően,
a főtanácsnok indítványának a 2000. február 24-i tárgyaláson történt meghallgatását követően,
meghozta a következő
ÍTÉLETET

1.

A Bíróság Hivatalához 1998. január 22-én benyújtott keresetlevelével az Európai
Közösségek Bizottsága az EK-Szerződés 169. cikke (jelenleg EK 226. cikk) alapján
keresetet indított annak megállapítása iránt, hogy a Syndicat départemental
d’électrification de la Vendée (a továbbiakban: „Sydev”) által 1994 decemberében
villamosítási és közvilágítási építési beruházások odaítélése végett indított
közbeszerzési szerződés-odaítélési eljárás alkalmával a Francia Köztársaság nem
teljesítette a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő
vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i
93/38/EGK tanácsi irányelv (HL L 199., 84. o.; a továbbiakban: az „irányelv”) 4.
cikkének (2) bekezdése, 14. cikkének (1), (10) és (13) bekezdése, valamint 21., 24. és
25. cikke alapján fennálló kötelezettségeit.
Jogi háttér

2.

Az irányelv célja a vízügyi, az energiaipari, a szállítási és a távközlési ágazatban a
közbeszerzési piacok megnyitása.

3.

Az irányelv 1. cikkének (1) és (6) pontja szerint:
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„Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

(1)

»állami szerv«: az állam, a területi vagy a települési önkormányzat, a közjogi
intézmények, egy vagy több ilyen szerv, illetőleg közjogi intézmény által
létrehozott társulás;
közjogi intézmény minden olyan intézmény:
–

amely kifejezetten közfeladat ellátására jött létre, és nem ipari vagy
kereskedelmi jellegű, továbbá

–

amely jogi személyiséggel rendelkezik, valamint

–

amelyet többségi részben az állam, vagy a területi vagy a települési
önkormányzat vagy egyéb közjogi intézmény finanszíroz, vagy
amelynek irányítása ezen intézmények felügyelete alatt áll; vagy
amelynek

olyan

ügyviteli

testülete,

igazgatósága

vagy

felügyelőbizottsága van, amely tagjainak több mint a felét az állam, a
területi vagy a települési önkormányzat vagy egyéb közjogi intézmény
nevezi ki; […]

(6)

»ajánlattevő«: olyan szállító, vállalkozó vagy szolgáltató, aki ajánlatot nyújt be
[…]”

4.

Az irányelv 2. cikkének (1) és (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„(1)

Ezt az irányelvet olyan ajánlatkérőkre kell alkalmazni, amelyek

a)

állami szervek vagy közvállalkozások, és a (2) bekezdésben említett
tevékenységek valamelyikét folytatják; […]

(2)

A következő tevékenységek tartoznak ezen irányelv hatálya alá:
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a)

olyan rögzített hálózatok rendelkezésre bocsátása vagy üzemeltetése,
amelyek rendeltetése az, hogy szolgáltatást teljesítsenek a fogyasztók
számára a következők előállítása, szállítása vagy elosztása terén:

i)

ivóvíz; vagy

ii)

villamos energia; vagy

iii)

gáz vagy hő;

vagy ivóvíz, villamos energia, gáz vagy hő ilyen hálózatok számára
való szállítása; […]”

5.

Az irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerint:
„Az ajánlatkérő biztosítja, hogy a különböző szállítók, vállalkozók vagy szolgáltatók
között ne legyen megkülönböztetés.”

6.

Az irányelv 14. cikkének (1), (10) és (13) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„(1)

Ezt az irányelvet azokra a szerződésekre kell alkalmazni, amelyeknek a

hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke nem kevesebb, mint: […]

c)

5 000 000 ECU építési beruházásra irányuló szerződések esetében.

[…]

(10)

Az (1) bekezdésben említett építési beruházásra irányuló szerződés értéke

kiszámításának alapja az építmény teljes értéke. Az »építmény« azon építési vagy
mélyépítési munkák összességének az eredménye, amelyek célja valamely gazdasági
és műszaki rendeltetés megvalósítása.
Olyan esetekben, amikor egy árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás több
tételből áll, az (1) bekezdésben megadott érték meghatározásánál minden egyes tétel
értékét figyelembe kell venni. Ha a tételek összesített értéke eléri, vagy meghaladja az
(1) bekezdésben meghatározott értéket, akkor e bekezdés rendelkezéseit az összes
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tételre alkalmazni kell. Az építési beruházásra irányuló szerződések esetében azonban
az ajánlatkérők eltérhetnek az (1) bekezdéstől azon tételek esetében, amelyek
hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke 1 millió ECU-nél kisebb, feltéve, hogy e
tételek összesített értéke nem haladja meg a tételek teljes értékének 20 %-át.
[…]

(13)

Az ajánlatkérők nem kerülhetik meg ennek az irányelvnek az alkalmazását a

szerződések megosztásával vagy a szerződések értékének kiszámítására szolgáló
egyedi módszerek alkalmazásával.”

7.

Az irányelv 20. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ajánlatkérők
választhatják a nyílt, a meghívásos, illetve a tárgyalásos eljárás alkalmazását,
„amennyiben a (2) bekezdésre is tekintettel, a 21. cikknek megfelelően pályázati
felhívást tettek közzé”.

8.

Az irányelv 21. cikkének (1) és (5) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„(1)

Az árubeszerzésre, építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló

szerződések esetében a pályázati felhívás közzétehető:

a)

egy, a XII. A., B. vagy C. mellékletnek megfelelően megfogalmazott
hirdetmény útján; vagy

b)

a XIV. mellékletnek megfelelően megfogalmazott időszakos tájékoztató
hirdetmény útján; vagy

c)

a XIII. mellékletnek megfelelően megfogalmazott, egy minősítési rendszer
meglétéről szóló hirdetmény útján.
[…]

(5)

Az e cikkben említett hirdetményeket az Európai Közösségek Hivatalos

Lapjában kell közzétenni.”

9.

Az irányelv 24. cikkének (1) és (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
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„(1)

Az az ajánlatkérő, amelyik szerződést ítélt oda, vagy tervpályázatot szervezett,

a szerződés odaítélésétől számított két hónapon belül és a 40. cikkben megállapított
eljárásnak megfelelően a Bizottság által rögzített feltételek alapján, a XV.
mellékletnek vagy a XVIII. mellékletnek megfelelően elkészített hirdetmény útján
tájékoztatja a Bizottságot a szerződés-odaítélési eljárás eredményéről.

(2)

A XV. melléklet I. szakaszában vagy a XVIII. mellékletben meghatározott

információkat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. […]”

10.

Az irányelv 25. cikkének (1) és (5) bekezdése szerint:
„(1)

Az ajánlatkérő bizonyítékot kell tudnia szolgáltatni a 20–24. cikkben említett

hirdetmények feladásának időpontjára vonatkozóan.
[…]

(5)

Azokat a szerződéseket vagy tervpályázatokat, amelyekre vonatkozóan az

Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a 21. cikk (1) vagy (4) bekezdésének
megfelelően hirdetményt tettek közzé, semmilyen más módon nem lehet az Európai
Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala részére történt feladásuk előtt
közzétenni. A hirdetmény nem tartalmazhat más adatokat, mint amelyek az Európai
Közösségek Hivatalos Lapjában megjelentek.”

11.

Az irányelv 45. cikkének (1) bekezdése szerint:
„A tagállamok 1994. július 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az
irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.”
A tényállás és a pert megelőző eljárás

12.

1994. december 21-én a Sydev, a különböző településközi villamosítási társulásokat
megyei szinten tömörítő szervezet, a Bulletin officiel des annonces des marchés
publics-ben (Közbeszerzési szerződések hirdetményeinek hivatalos közlönye, a
továbbiakban: a „BOAMP”) történő közzététel céljából 37 hirdetményből álló
sorozatot küldött, amely hirdetmények a franciaországi Vendée megyében hároméves
9

időtartam

alatt

megvalósítandó

villamosítási,

illetve

közvilágítási

építési

beruházásokra vonatkoztak. A BOAMP-ban 1995. január 12-én közzétett ezen
hirdetmények összességének értéke az előírt három évre 609 000 000 FRF-ot tett ki,
amelyből 483 000 000 FRF volt a villamosítással kapcsolatos szerződések értéke,
126 000 000 FRF pedig a közvilágítással kapcsolatos szerződéseké.

13.

A Sydev, a BOAMP-ban közzétett valamennyi hirdetményben úgy szerepelt, mint „a
szerződést odaítélő szervezet”; az ajánlatokat a Sydev építési beruházási osztályára
kellett megküldeni, a Sydev címére, minden egyes esetben feltüntetve az érintett
településközi társulás nevét. A villamosenergia-ellátó hálózatokon végzendő munkák
leírása az erre vonatkozó hirdetményekben azonos volt; a munkák a következőkből
álltak: „villamosítási munkák, valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítő munkák,
mint

például a telefonhálózat

mélyépítése,

a

kábelhálózat

mélyépítése, a

hangosbemondó hálózat”. A közvilágítási hálózatokon végzendő munkák leírása a
megfelelő hirdetményekben szintén azonos módon történt; ezek a munkák a
következőkből álltak: „a közvilágítási munkák, valamint az ezekhez kapcsolódó
kiegészítő munkák, mint például a hangosbemondó hálózat”.

14.

Ugyanazon a napon, azaz 1994. december 21-én a Sydev a közösségi szintű közzététel
céljából egyidejűleg megküldte a villamosítás tárgyában a hat fő hirdetményt. Ezekben
a hirdetményekben, amelyek 1995. január 6-án jelentek meg az Európai Közösségek
Hivatalos Lapjában (HL S 3., 211. o.), az szerepelt, hogy a pályázatokat a Sydev
részére, saját címére kell megküldeni, minden esetben feltüntetve az érintett helyi
szervezet nevét. Mindezen hirdetményekben a Sydev ajánlatkérőként szerepelt, és ezt
követte minden esetben - kivéve egyet - az érintett helyi szervezet neve.

15.

A szerződések odaítélése az árjegyzékek és a megrendelésekre irányuló szerződések
alapján, meghívásos eljárásban történt. Az odaítélési eljárások francia kormány által
közölt jegyzőkönyvei szerint a szerződések odaítélése a következő módon zajlott:
először azon jelentkezők szűkített listáját állították össze, amelyek az adminisztratív
követelményeknek való megfelelést igazoló iratok összességét bemutatták, és a szóban
forgó munkák elvégzésére képesek voltak; ezt követően kiválasztásra került egy
jelentkező, valószínűleg a legalacsonyabb ár szempontja szerint. Az ajánlatokat a
javasolt

árjegyzékhez

képest

százalékban

kifejezett

különbség

formájában

fogalmazták meg; a sikeres jelentkezőnek megrendelést kellett kapnia arra
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vonatkozóan, hogy a hároméves időszak folyamán bizonyos meghatározott munkákat
elvégezzen.

16.

A jelen ügy tárgyát képező 37 szerződés (a továbbiakban: a „vitatott szerződések”) –
köztük az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (a továbbiakban: az „EKHL”)
közzétett hat szerződés – odaítéléséről szóló hirdetmények BOAMP-ban való
közzétételére 1995. szeptember 29-én került sor. Ezekben a hirdetményekben a Sydev
minden egyes alkalommal úgy szerepelt, mint „a szerződést odaítélő szervezet”.
Viszont az EKHL-nek közzététel céljából egyetlen odaítélésről szóló hirdetményt sem
küldtek.

17.

A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a vitatott szerződések egy egységes építmény
részeinek minősülnek, amely építmény kivitelezését egyetlen ajánlatkérő, a Sydev
kezdeményezte, tehát nem csupán a hat legfontosabb részre vonatkozó szerződésre,
hanem az összes vitatott szerződésre alkalmazni kellett volna az irányelv szabályait.
Ezért a Bizottság 1996. január 17-én felszólító levelet küldött a francia szerveknek,
amelyben vitatta a részek különböző szerződésekre bontását, a részek kétharmadát
illetően a közösségi közzététel hiányát, és a folyamatos pályáztatási eljárásból
származtatott formula használatát, amely miatt a Bizottság korábban már
kezdeményezett jogsértési eljárást.

18.

1996. június 14-i levelükben a francia szervek vitatták a kifogásolt jogsértést, azzal
érvelve, hogy a vitatott szerződések részekre bontása nem mesterségesen történt,
hanem Vendée megye érintett villamosítási településközi társulásai ténylegesen
egyenként kötötték a szerződéseket, és emiatt a hirdetmény EKHL-ben való
közzététele tekintetében meghatározott értékhatárt minden egyes szerződésre egyedi
alapon kellett alkalmazni. A francia szervek ebben a levélben azt is állították, hogy az
érintett településközi társulások a szerződés odaítélése során nem folyamodtak a
folyamatos pályáztatási eljáráshoz.

19.

1997. április 7-én a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött a francia
szerveknek, amely szerint a Sydev és tagjai által 1994 decemberében villamosítási és
közvilágítási építési beruházások tárgyában indított eljárás alkalmával a Francia
Köztársaság nem teljesítette az irányelv alapján, és különösen az irányelv 1. cikkének
(1), (5) és (7) pontja, 4. cikkének (2) bekezdése, 14. cikkének (1), (10) és (13)
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bekezdése, valamint 21., 24. és 25. cikke alapján fennálló kötelezettségeit. A Bizottság
felhívta a francia kormányt, hogy az indokolással ellátott vélemény közlésétől
számított egy hónapon belül tegye meg az abban foglaltaknak való megfeleléshez
szükséges intézkedéseket. A Bizottság arra is felhívta a francia kormányt, hogy
ugyanezen határidőn belül, az irányelv 41. cikkének megfelelően, a szerződés
jogosultjai

pontos

helyzetének

megítéléséhez

szükséges

minden

vonatkozó

információt bocsásson rendelkezésére, így különösen az odaítélésről készült
jegyzőkönyveket és a szerződéseket.

20.

1997. július 2-i levelükben a francia szervek az említett indokolással ellátott
véleményre a korábbi érvelésüket megismétlő választ adtak. Ehhez a levélhez
csatolták a vitatott szerződésekre vonatkozó jegyzőkönyveket, valamint e szerződések
pályázati dokumentációját.

21.

1997. december 16-i feljegyzésükben a francia szervek kiegészítő dokumentumokat
küldtek a Bizottságnak, nevezetesen a vitatott szerződésekkel összefüggő különleges
közigazgatási záradékok dokumentációit és árjegyzékeket.

22.

Mivel a Bizottság a francia kormánynak az indokolással ellátott véleményre adott
válaszát nem tartotta kielégítőnek, megindította ezt a keresetet.
Az irányelvnek a vitatott szerződésekre való alkalmazandóságáról, tekintettel
arra, hogy a tényállás keletkezésének idején átültetése még nem történt meg

23.

Nem vitatott, hogy 1994 végén és 1995 elején, vagyis abban az időszakban, amelynek
során a vitatott szerződések odaítélési eljárása zajlott, a Francia Köztársaság még nem
ültette át az irányelvet (lásd a C-311/96. sz. Bizottság kontra Franciaország ügyben
1997. május 29-én hozott ítéletet EBHT 1997., I-2939. o.).

24.

Ez a körülmény azonban nem olyan jellegű, hogy kizárná az irányelvnek a vitatott
szerződésekre való alkalmazandóságát, mivel az irányelv átültetésére irányadó
határidő, melyet az irányelv 45. cikke (1) bekezdése rögzít, 1994. július 1-jén, tehát a
szóban forgó szerződések odaítélési eljárásának lefolytatása előtt lejárt.
A hivatkozott kifogásokról
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25.

Keresetének alátámasztása végett a Bizottság a kifogások két csoportjára hivatkozik.

26.

Először is, a vitatott szerződések megkötése az irányelv 14. cikke (1), (10) és (13)
bekezdésének, 21., 24. és 25. cikkének, valamint 4. cikke (2) bekezdésének figyelmen
kívül hagyásával történt; bár ezek valóban egy egységes építmény részei voltak, ez
utóbbit mind műszaki szempontból, mind földrajzi szempontból mesterségesen
megosztották, ami pedig a Bizottság szerint az irányelvnek az értékhatárral, a
közzététellel és az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmóddal kapcsolatos
rendelkezései megsértését eredményezte.

27.

Másodszor, a francia szervek által az EKHL-ben való közzététel céljából megküldött
ajánlati felhívások hiányosak voltak, ami a Bizottság szerint az irányelv
rendelkezéseiből eredő kötelezettségek megszegésének egy további megnyilvánulása
volt.

28.

A kifogásolt kötelezettségszegések tárgyában való döntés céljából előzetesen meg kell
vizsgálni, hogy az irányelv 14. cikke (10) bekezdésének első albekezdése, és (13)
bekezdése szerinti egységes építmény több közbeszerzési szerződésre történő
mesterséges megosztására került-e sor. Ha a vizsgálat végén bebizonyosodik, hogy
valóban ilyen esetről van szó, akkor a kifogásolt kötelezettségszegéseket az irányelv
más rendelkezéseire tekintettel kell elemezni.
Az irányelv 14. cikke (10) bekezdésének első albekezdése és (13) bekezdése szerinti
egységes építmény állítólagos mesterséges megosztására vonatkozó kifogásról
Előzetes észrevételek

29.

Az építmény fogalmának a jelen jogvitában való alkalmazása céljából történő
meghatározásához kiindulópontként emlékeztetni kell arra, hogy az irányelv 14. cikk
(10) bekezdésének első albekezdése szerint: „Az (1) bekezdésben említett építési
beruházásra irányuló szerződés értéke kiszámításának alapja az építmény teljes értéke.
Az »építmény« azon építési vagy mélyépítési munkák összességének az eredménye,
amelyek célja valamely gazdasági és műszaki rendeltetés megvalósítása”.
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30.

A 14. cikk (13) bekezdése kimondja, hogy „Az ajánlatkérők nem kerülhetik meg
ennek az irányelvnek az alkalmazását a szerződések megosztásával vagy a
szerződések értékének kiszámítására szolgáló egyedi módszerek alkalmazásával”.

31.

Tekintettel arra, hogy ez a rendelkezés konkrétan megfogalmazza azokat a
kötelezettségeket, amelyek az ajánlatkérők számára az irányelv 14. cikke (10)
bekezdésének első albekezdéséből következnek, az építmény megosztásának
fennállása tárgyában való döntés céljából ez utóbbi rendelkezéssel együtt figyelembe
kell venni.

32.

A francia kormány vitatja, hogy az építmény fogalma a jelen ügyben lényeges lenne.
Állítása szerint nem az építmény megvalósítása indokolja az irányelvben előírt
eljárások alkalmazását az irányelv által meghatározott értékhatár elérése esetén, hanem
az a tény, hogy a szóban forgó szerződések tárgya az irányelv 1. cikke (4) pontjának b)
alpontjában meghatározottak szerint, „a XI. mellékletében említett építési vagy
mélyépítési tevékenység”.

33.

E tekintetben meg kell jegyezni, hogy a francia kormány által előterjesztett érvelés
azokra a feltételekre vonatkozik, amelyek teljesülése mellett az irányelvet az 1. cikk
(4) pontja b) alpontjában meghatározott „építési beruházásra irányuló szerződés”-re
alkalmazni kell, és nem pedig azokra a feltételekre, amelyek teljesülése mellett az
ugyanezen rendelkezés szerinti, építési beruházásra irányuló szerződéseket egy
egységes építménynek kell tekinteni annak megállapítása céljából, hogy az irányelv
14. cikke (1) bekezdésének c) pontjában rögzített értékhatárt, amelynek elérése
esetében az irányelv alkalmazandó, elérték-e. Márpedig a jelen esetben csak ez az
utóbbi kérdés fontos, mivel a Bizottság éppen azt kifogásolta, hogy a Francia
Köztársaság az érintett építmény mesterséges megosztása révén figyelmen kívül
hagyta az alkalmazás értékhatárát.

34.

Következésképpen a francia kormány említett érvelését el kell utasítani.

35.

Meg kell határozni azokat a szempontokat is, amelyekre tekintettel az építmény
megléte megítélendő.
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36.

E tekintetben az építménynek az irányelv 14. cikke (10) bekezdése első
albekezdésének második mondatában szereplő fogalommeghatározásából következik,
hogy egy építmény létét az érintett építési munkák eredményének gazdasági és
műszaki rendeltetése függvényében kell megítélni.

37.

A jelen esetben meglévő villamosenergia-ellátó és közvilágítási hálózatok
karbantartására és bővítésére irányuló önálló építési munkák sorozatáról van szó,
amelyek eredménye, megvalósításuk után, az érintett hálózatok rendeltetésének
szerves része lesz.

38.

Ebből következik, hogy az ilyen típusú építési beruházások esetében egy építmény
létét a szóban forgó villamosenergia-ellátó és közvilágítási hálózatok által betöltött
gazdasági és műszaki rendeltetés függvényében kell megítélni.

39.

Az írásbeli eljárás során mind a Bizottság, mind a francia kormány arra az
előfeltevésre építette érvelését, hogy abban az esetben tekinthető egy szerződéssorozat
egy egységes építmény létrehozatalára irányulónak, ha egyazon ajánlatkérőről van szó.

40.

A Bizottság azonban, amikor a tárgyaláson e tárgyban meghallgatták, kifejtette, hogy
az egységes építmény létének nem szükséges feltétele, hanem csak arra utaló jel az,
ha egyazon ajánlatkérőről van szó.

41.

A tárgyaláson a Bizottság azt is állította, hogy egy egységes építmény létrehozatalára
irányulónak kell tekinteni a szerződéseket akkor, ha olyan kapcsolat van közöttük,
hogy egy közösségi vállalkozás ugyanazon gazdasági műveletnek tekintheti azokat, és
azok összességének megvalósítására pályázhat.

42.

Bár az a tény, hogy egyazon ajánlatkérőről van szó, és az érintett közbeszerzési
szerződésekben szereplő építési munkák egészét a Közösség egyetlen vállalkozása
elvégezheti, a körülményektől függően megerősítő bizonyítéka lehet az irányelv
szerinti építmény meglétének, megjegyzendő, hogy nem minősülhet e tekintetben
meghatározó kritériumnak. Ennek megfelelően, ha több ajánlatkérőről van szó, és nem
végezheti el az érintett építési munkák egészét egyetlen vállalkozás, ez nem olyan
jellegű körülmény, amely kétségessé tenné egy építmény meglétét, amennyiben az
irányelv 14. cikke (10) bekezdése első albekezdésének második mondatában
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meghatározott rendeltetési kritériumok alkalmazása nyomán erre a végkövetkeztetésre
kell jutni.

43.

Az építmény fogalmának e rendelkezésben szereplő meghatározása ugyanis az
építmény létét nem teszi függővé olyan feltételek együttes fennállásától, mint hogy
hány ajánlatkérőről van szó, vagy hogy az építési munkák összességét el tudja-e
egyetlen vállalkozás végezni.

44.

Ez az értelmezés megfelel az irányelv céljának, ami nem más, mint annak biztosítása,
hogy más tagállamok vállalkozásai képesek legyenek ajánlatot tenni azon
szerződésekre vagy szerződésegyüttesekre, amelyek az értékükkel összefüggő objektív
okokból felkelthetik érdeklődésüket.

45.

Egyrészt elképzelhető, hogy adminisztratív vagy más jellegű okok miatt, az irányelv
szerinti építmény létrehozatalára irányuló építési beruházási program több eljárás
tárgya is lehet, amelyeket különböző ajánlatkérők kezdeményeznek. Ilyen lehet
például az az eset, amikor több települési önkormányzat területét átszelő út
megépítéséről van szó, és ezen önkormányzatok mindegyike az út egy részére
vonatkozóan közigazgatási felelősséggel tartozik. Ilyen esetben a fent említett célt
nem lehetne elérni, ha az irányelv alkalmazása amiatt lenne kizárt, hogy az építmény
egyes részeinek becsült értéke az 5 000 000 ECU-s értékhatár alatt van.

46.

Másrészt lehet, hogy egy közösségi vállalkozás tájékozódni kíván az építményt képező
rész-szerződések összességének értékéről, még akkor is, ha azok teljes egészét nem
képes megvalósítani, hiszen csak ilyen módon tudja megítélni a szerződés pontos
terjedelmét, és az árait azon rész-szerződések számának függvényében kiigazítani,
amelyekre ajánlatot kíván tenni, beleértve adott esetben azokat is, amelyek értéke nem
éri el az 5 000 000 ECU-s értékhatárt.

47.

A fentiekből következik, hogy a jelen esetben az építmény létét az irányelv 14. cikke
(10) bekezdése első albekezdésének második mondatában meghatározott, a jelen ítélet
38. pontjában kifejtett szempontokra tekintettel kell megítélni.

48.

Mivel a Bizottság azt kifogásolta, hogy a Francia Köztársaság az érintett építményt
mind műszaki alapon (a villamosítás és a közvilágítás tárgyában külön-külön
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szerződések), mind földrajzi alapon (minden egyes településközi társulás tekintetében
külön szerződések) megosztotta, először is azt kell megvizsgálni, hogy sor került-e
akár megyei szinten, akár településközi szinten a villamosítási munkák és a
közvilágítási munkák közötti megosztásra; ha ez nem áll fenn, akkor másodszor azt
kell megvizsgálni, hogy az építési beruházás e két kategóriáján belül történt-e
megosztás.
Az építménynek a villamosítási munkák és a közvilágítási munkák közötti mesterséges
megosztására vonatkozó kifogásról

49.

Kifogásának alátámasztása végett a Bizottság különösen arra a körülményre
hivatkozik, hogy a hangosbemondó hálózat a villamosításra vonatkozó hirdetmények
és a közvilágításra vonatkozó hirdetmények mindegyikében egyaránt említést nyert. A
Bizottság a Dordogne és Calvados megyei társulások által közzétett azon
hirdetményekre is hivatkozik, amelyek nem tesznek különbséget a közvilágítási
munkák és a villamosítási munkák között.

50.

A francia kormány azzal érvel, hogy a jelen esetben egymástól független, helyi
villamosenergia-ellátó, illetve közvilágítási hálózatokról van szó, következésképpen az
e hálózatokat érintő munkák nem egy funkcionális, illetve gazdasági folytonosságot
mutató egységes építmény létrehozatalához járulnak hozzá.

51.

A jelen ítélet 38. pontjában tett megállapításnak megfelelően, ahhoz, hogy e kifogásról
nyilatkozni lehessen, az érintett villamosenergia-ellátó és közvilágítási hálózatok által
betöltött gazdasági és műszaki rendeltetést kell figyelembe venni.

52.

Műszaki szempontból a villamosenergia-ellátó hálózat rendeltetése az, hogy a szállító
által termelt villamos energiát az egyéni végfogyasztóhoz eljuttassa; ami pedig a
gazdasági szempontot illeti, az egyéni végfogyasztó köteles fogyasztása függvényében
fizetni a szállítónak.

53.

Ugyanakkor a közvilágítási hálózat rendeltetése műszaki szempontból a közterületek
megvilágítása, a villamosenergia-ellátó hálózat által biztosított villamos energia
felhasználásával. A közvilágításról gondoskodó közigazgatási szerv saját maga viseli e
szolgáltatás költségét, de utóbb az ellátott lakosságtól beszedi az e költségének
17

megfelelő összeget anélkül, hogy a követelt összegeket az érintett személyek haszna
függvényében kiigazítaná.

54.

Ebből következik, hogy egy villamosenergia-ellátó hálózatnak és egy közvilágítási
hálózatnak a gazdasági és műszaki rendeltetése eltérő.

55.

Hozzá kell ehhez fűzni, hogy ez a rendeltetésbeli különbség mind megyei, mind
településközi szinten azonos.

56.

Következésképpen

a

villamosenergia-ellátó

hálózatokon

és

a

közvilágítási

hálózatokon végzendő munkák nem tekinthetők egy, az irányelv 14. cikke (10)
bekezdésének első albekezdését és 14. cikke (13) bekezdését figyelmen kívül hagyva
mesterségesen megosztott egységes építmény részeinek.

57.

Ezt

a

megállapítást

a

Bizottság

által

előterjesztett

megfontolások

nem

befolyásolhatják.

58.

Egyrészt az a körülmény, hogy a hangosbemondó hálózaton végzendő munkák mind a
villamosításra, mind a közvilágításra vonatkozó hirdetményekben szerepelnek, nem
jelenti azt, hogy e hálózatok gazdasági és műszaki rendeltetése azonos. Ezt a
körülményt az a tény magyarázhatja, hogy egy hangosbemondó hálózat bizonyos
részei a villamosvezetékeken és a közvilágítási tartóoszlopokon találhatók, tehát ha e
hálózatok bármelyikén munkákat kell végezni, az a hangosbemondó hálózaton végzett
beavatkozással is együtt jár.

59.

Másrészt az a körülmény, hogy két másik francia megyében az ajánlatkérők úgy
döntöttek, hogy ugyanabban a hirdetményben szerepeltetik a villamosítási munkákat
és a közvilágítási munkákat, nem olyan jellegű, hogy érintené azt az eltérő gazdasági
és műszaki rendeltetést, amelyek betöltésére ezek a hálózatok hivatottak.

60.

Ilyen körülmények között az építmény villamosítási munkák és közvilágítási munkák
közötti mesterséges megosztására vonatkozó kifogást el kell utasítani.

Az

építménynek

a

villamosítási

munkák

megosztására vonatkozó kifogásról
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tekintetében

történő

mesterséges

61.

A Bizottság kifogásolja, hogy a francia szervek a villamosítási munkákat illetően az
építményt Vendée megyén belül több szervezet között mesterségesen megosztották. A
Bizottság e tekintetben a hálózatok földrajzi folytonosságára, az építési beruházási
programok egyidejűségére, az építési beruházásoknak a vonatkozó hirdetményekben
szereplő azonos leírására és mindezeknek a Sydev által biztosított összehangolására
hivatkozik.

62.

A francia kormány viszont azzal érvel, hogy minden egyes településközi társulás
külön szerződést kötött az illetékességébe tartozó hálózat vonatkozásában. A francia
kormány e tekintetben megjegyzi, hogy a településközi társulások felelősek azokért a
transzformátorokból kiinduló, kisfeszültségű villamosenergia-ellátó hálózatokért,
amelyek az illetékességükbe tartozó területen élő fogyasztókat villamos energiával
látják el.

63.

Az a tény, hogy ezek a transzformátorok egy nagyfeszültségű vezetékhálózathoz
kapcsolódhatnak, nem támasztja alá azt, hogy mindezek egységes hálózatot
alkotnának, és hogy az e hálózaton végzett minden beavatkozást egy egységes
építményhez tartozónak kellene tekinteni. Ha így lenne, akkor minden olyan
beavatkozást egy egységes építmény részének kellene tekinteni, amely a francia
villamosenergia-ellátó hálózat egészén belül történik; márpedig ez az értelmezés túl
messzire lenne, és ellenkezne a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi szabályozás
betűjével és szellemével, amely szabályozás célja nem más, mint az ilyen szerződések
odaítélésére irányuló eljárások összehangolásának lehetővé tétele.

64.

E tekintetben meg kell állapítani, hogy annak ellenére, hogy közigazgatási okokból
Vendée településközi társulásai felelősek a megye településeinek területén a
kisfeszültségű villamosenergia-ellátó hálózatokért, ez a tény a jelen ítélet 43. és 45.
pontjában szereplő indokok miatt nem lehet meghatározó, hiszen ezek a hálózatok
összekapcsolhatók, és összességükben tekintve ugyanazt a gazdasági és műszaki
rendeltetést töltik be, vagyis az Électricité de France által előállított és szállított
villamos energiát Vendée megye fogyasztóihoz eljuttatják és e fogyasztóknak eladják.

65.

Ami a francia kormány állítását illeti, amely szerint az ilyen érvelés a francia
villamosenergia-ellátó hálózat egészére alkalmazható lehetne, meg kell jegyezni, hogy
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egy szerződés odaítélését minden egyes esetben annak körülményei és sajátosságai
függvényében kell megítélni. A jelen esetben fontos tényezők szólnak a szóban forgó
szerződések megyei szintű összesítése mellett, ilyen a vitatott szerződések egyidejű
meghirdetése, a hirdetmények hasonlósága, a szerződések meghirdetése által érintett
földrajzi terület egységessége, valamint a Sydev által biztosított összehangolás, amely
szervezet megyei szinten a villamosítási településközi társulásokat tömöríti.

66.

El kell tehát fogadni a Bizottságnak ezt a kifogását, és meg kell állapítani, hogy a
villamosításra vonatkozó szerződések egy egységes építmény részét képezik, amelyet
mesterségesen osztottak meg. Következésképpen a Francia Köztársaság nem
teljesítette az irányelv 14. cikke (10) bekezdésének első albekezdése és 14. cikkének
(13) bekezdése alapján fennálló kötelezettségeit.

Az

építménynek

a

közvilágítási

munkák

tekintetében

történő

mesterséges

megosztására vonatkozó kifogásról

67.

A Bizottság azzal érvel, hogy a közvilágítási munkákat illetően az építményt
mesterségesen osztották meg több szervezet között Vendée megyében. Kifogásának
alátámasztása végett ugyanazokat az érveket terjeszti elő, amelyeket a villamosítási
munkákra vonatkozó kifogás alátámasztása végett vetett fel.

68.

A francia kormány az írásbeli eljárás során hangsúlyozta a közvilágítási hálózatok
helyi jellegét és függetlenségét.

69.

E tekintetben helyénvaló megállapítani, hogy szemben a villamosenergia-ellátó
hálózattal, a közvilágítási hálózatok műszaki szempontból nem szükségszerűen
függenek egymástól, mivel a beépített övezetre korlátozódhatnak, és nem szükséges
kölcsönösen összekapcsolódniuk. Hasonlóképpen, gazdasági szempontból lehetséges,
hogy az érintett helyi szervezetek saját maguk viselik az ilyen hálózat üzemeltetéséből
eredő pénzügyi terhet. E tényezőkre tekintettel a Bizottság feladata volt annak
megállapítása, hogy műszaki és gazdasági szempontból a jelen esetben érintett
közvilágítási hálózatok megyei szinten egységes jelleget mutatnak. Márpedig a
Bizottság ezt nem bizonyította.

20

70.

Következésképpen, annak ellenére, hogy az egyes közvilágítási hálózatok gazdasági és
műszaki rendeltetése megegyezik a Vendée megyében található összes többi hálózat
rendeltetésével, nem lehet úgy tekinteni, hogy mindezek a hálózatok egy megyei
szinten egységes gazdasági és műszaki rendeltetéssel rendelkező együttest alkotnak.

71.

Következésképpen a Bizottság e kifogását el kell utasítani.

72.

A tárgyaláson a francia kormány kétségeit fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a
közvilágítással kapcsolatos munkák a 93/38 irányelv hatálya, vagy az építési
beruházásra

irányuló

közbeszerzési

szerződések

odaítélési

eljárásainak

összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv (HL L 199.,
54. o.) hatálya alá tartoznak-e. Ezzel összefüggésben a francia kormány azt állította,
hogy egy közvilágítási hálózat nem a 93/38 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a)
pontja szerinti villamosenergia-előállításra, -ellátásra, -szállításra vagy -elosztásra
szolgál, hanem inkább villamosenergia-fogyasztással összefüggő tevékenységre.

73.

Függetlenül attól a kérdéstől, hogy figyelembe kell-e venni egy ilyen jogi érvet,
tekintettel arra, hogy ezt a jogi érvet az eljárás mely szakaszában terjesztették elő,
elegendő megállapítani, hogy a jelen ítélet 56. és 71. pontjában tett megállapítások
fényében nem kell vizsgálni, hogy a közvilágítással kapcsolatos munkák az irányelv
hatálya alá tartoznak-e.
Az irányelv 14. cikke (1) bekezdésének c) pontjából és 14. cikke (10) bekezdésének
második albekezdéséből eredő, az értékhatárral összefüggő kötelezettségek figyelmen
kívül hagyására vonatkozó kifogásról

74.

A Bizottság kifogásolja, hogy a francia szervek a vitatott építési beruházásokra
vonatkozó szerződés mesterséges megosztásakor figyelmen kívül hagyták az
irányelvnek az értékhatárral kapcsolatos rendelkezéseit.

75.

Emlékeztetni kell arra, hogy a 14. cikk (1) bekezdésének c) pontja az irányelv
alkalmazásának értékhatárát 5 000 000 ECU-ben határozza meg, továbbá az építmény
részeit illetően ugyanezen rendelkezés (10) bekezdésének második albekezdése - bár
előírja az összes rész értékének összesítését - lehetővé teszi az irányelv alkalmazásától
való eltérést azon részek esetében, amelyek hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke
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nem éri el az 1 000 000 ECU-t, azzal a feltétellel, hogy a rész-ek összesített összege
nem haladja meg az összes rész összértékének 20 %-át.

76.

Figyelembe véve a jelen ítélet 66. pontjában tett megállapítást, meg kell győződni
arról, hogy a villamosításra vonatkozó szerződések értéke meghaladja-e a fent említett
értékhatárokat.

77.

Az ügy irataiból kitűnik, hogy a szóban forgó szerződések, szám szerint tizenkilenc,
483 000 000 FRF összegű, hozzáadottérték-adó nélküli becsült teljes értéket
képviselnek a három előirányzott évre. Ez az összeg nagymértékben meghaladja az
5 000 000 ECU-s értékhatárt, amely az érintett időszakban 33 966 540 FRF összegnek
felelt meg.

78.

Ebből következik, hogy a francia szerveknek a villamosítási munkákra vonatkozó
szerződést alkotó valamennyi rész-szerződésre alkalmazniuk kellett volna az
irányelvet, kivéve azokat a rész-szerződéseket, amelyek egyenkénti, hozzáadottértékadó nélküli becsült értéke nem érte el az 1 000 000 ECU-s értékhatárt – amely az
érintett időszakban 6 793 308 FRF összegnek felelt meg –, azzal a feltétellel, hogy e
részek összesített összege nem haladta meg az összes rész összértékének 20%-át.

79.

A Bizottság által a Bíróság egyik kérdésére válaszul előterjesztett bizonyítékból
kitűnik, hogy a villamosításra vonatkozó szerződések közül csak egyetlen szerződés
nem lépte át az 1 000 000 ECU-s értékhatárt, amelynek hozzáadottérték-adó nélküli
becsült értéke 6 000 000 FRF volt. E szerződés értéke a villamosítási munkák
összessége hozzáadottérték-adó nélküli teljes becsült értékének 20%-át sem érte el.

80.

Márpedig a francia szervek nem tettek közzé közösségi szinten ajánlati felhívást a
többi tizennyolc villamosítási szerződésre vonatkozóan, csupán ezek közül hat
esetében. Következésképpen, a Francia Köztársaság nem teljesítette az irányelv 14.
cikke (1) bekezdésének c) pontja és (10) bekezdésének második albekezdése alapján
fennálló kötelezettségeit.
Az irányelv 21. cikke (1) és (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyására vonatkozó
kifogásról
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81.

Emlékeztetni kell arra, hogy az irányelv 21. cikkének (1) bekezdése szerint egy
közbeszerzési

szerződésre

vonatkozó

pályázati

felhívást

az

irányelv

XII.

mellékletében szereplő mintának megfelelően megfogalmazott hirdetmény útján kell
közzétenni; az említett rendelkezés az (5) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy ezt a
hirdetményt az EKHL-ben kell közzétenni.

82.

A Bizottság egyrészt kifogásolja, hogy a francia szervek az építménynek a
villamosítási munkákat illetően történő megosztása miatt elmulasztottak az EKHL-ben
ajánlati felhívást közzétenni a szóban forgó építményt érintő szerződések összességére
vonatkozóan, ehelyett azt csak hat szerződés esetében tették meg.

83.

Másrészt, az e hat szerződésre vonatkozó hirdetmények, amelyeket a francia szervek
az EKHL-ben történő közzététel céljából megküldtek, a Bizottság szerint nem feleltek
meg az irányelv XII. mellékletében szereplő mintának, mivel az e hirdetményekben
szereplő adatok hiányosak voltak, és a mintában előírt több rovat kitöltését nem tették
lehetővé. Ez a magatartás a Bizottság szerint az irányelv 21. cikkének (1) bekezdése
alapján fennálló kötelezettség újabb megszegésének minősül.

84.

Amint az már a jelen ítélet 80. pontjában megállapítást nyert, a francia szervek ajánlati
felhívást közösségi szinten a villamosítási munkákra vonatkozó tizennyolc szerződés
közül – amelyek tekintetében kötelesek voltak ilyen hirdetményt közzétenni –
mindössze csak hat esetében tettek közzé. A Francia Köztársaság ezáltal a másik
tizenkét szerződést illetően nem teljesítette az irányelv 21. cikkének (1) és (5)
bekezdése alapján fennálló kötelezettségeit.

85.

Ami a villamosításra vonatkozó hat szerződés tekintetében az EKHL-ben közzétett
hirdetményeket illeti, meg kell állapítani, hogy – amint azt a Francia Köztársaság
elismeri – ez a közzététel hiányos volt.

86.

Ebből következik, hogy e hirdetményeket illetően a Francia Köztársaság az irányelv
21. cikkének (1) bekezdése alapján fennálló kötelezettségeit sem teljesítette.
Az irányelv 24. cikke (1) és (2) bekezdésének figyelmen kívül hagyására vonatkozó
kifogásról
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87.

A Bizottság kifogásolja, hogy a francia szervek elmulasztották közölni vele a
villamosításra vonatkozó szerződések odaítélési eljárásának eredményeit - beleértve
azokat a szerződéseket is, amelyek esetében az EKHL-ben hirdetmény közzétételére
került sor -, ami megakadályozta e szerződések odaítélési hirdetményeinek az EKHLben való közzétételét, és ez az irányelv 24. cikkéből eredő kötelezettségek figyelmen
kívül hagyásának minősül.

88.

A francia kormány, azon hat szerződést illetően, amelyek esetében az EKHL-ben
hirdetmény közzétételére került sor, elismeri a kifogásolt kötelezettségszegést. A többi
szerződést illetően fenntartja érvelését, amely szerint műszaki vagy földrajzi
szempontból történő részekre bontás hiányában a szóban forgó szerződések nem
tartoznak az irányelv hatálya alá.

89.

Emlékeztetni kell arra, hogy az irányelv 24. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy azok
az ajánlatkérők, amelyek szerződést ítéltek oda, hirdetmény útján közöljék a
Bizottsággal az odaítélési eljárás eredményeit. Ugyanezen rendelkezés (2) bekezdése
meghatározza azokat az adatokat, amelyeket az EKHL-ben közzé kell tenni.

90.

A jelen esetben nem vitatott, hogy a francia szervek nem közölték a Bizottsággal az
irányelv alkalmazási körébe tartozó, villamosításra vonatkozó szerződések tizennyolc
odaítélési eljárásának eredményét.

91.

Következésképpen meg kell állapítani, hogy a Francia Köztársaság nem teljesítette az
irányelv 24. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján fennálló kötelezettségeit.
Az irányelv 25. cikkének figyelmen kívül hagyására vonatkozó kifogásról

92.

A Bizottság azzal érvel, hogy a Francia Köztársaságnak az irányelv 21. és 24. cikkét
érintő kötelezettségszegése magával vonja az irányelv 25. cikke rendelkezéseit érintő
kötelezettségszegését is, amely utóbbi rendelkezések a hirdetmények megküldésére és
közzétételére vonatkoznak.

93.

Emlékeztetni kell arra, hogy az irányelv 25. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az
ajánlatkérő tudjon bizonyítékot szolgáltatni a 20–24. cikkben előírt hirdetmények
megküldésének időpontjára vonatkozóan. Ugyanezen rendelkezés (5) bekezdése
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kimondja, hogy azokat a szerződéseket, amelyekre vonatkozóan az EKHL-ban
hirdetményt tesznek közzé, nem lehet közzétenni e hirdetménynek az Európai
Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére történt feladását megelőzően.

94.

Tekintettel az általános megfogalmazásra, a Bizottság kifogása láthatólag ugyanúgy
vonatkozik a villamosítási szerződések azon eseteire, amelyekben semmilyen ajánlati
felhívást, illetve odaítélési hirdetményt nem tudtak megküldeni, illetve közzétenni az
EKHL-ben, mint azokra az esetekre, amelyekben hirdetményt, jóllehet hiányos
formában, közzétettek az EKHL-ben.

95.

A Bíróságnak tehát szükségképpen meg kell különböztetnie a kétféle esetet ahhoz,
hogy a Bizottság által előterjesztett kifogást el tudja bírálni.

96.

Először is, azon villamosítási szerződéseket illetően, amelyek esetében semmilyen
ajánlati felhívást, illetve odaítélési hirdetményt nem küldtek meg az EKHL-ben való
közzététel céljából, annak ellenére, hogy ezekre az irányelvet alkalmazni kellett, éppen
a megküldés hiánya miatt nem lehet szó az irányelv 25. cikkének (1) bekezdését érintő
kötelezettségszegésről, mivel ez a rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha ilyen
megküldésre ténylegesen sor került.

97.

Mivel azonban mindezekben az esetekben hirdetményeket tettek közzé a BOAMP-ban,
meg kell állapítani az irányelv 25. cikkének (5) bekezdését érintő kötelezettségszegést.

98.

Másodszor, ami a villamosítási szerződések azon eseteit illeti, amelyekben az EKHLben hirdetmény közzétételére került sor - még ha feltételezzük is, hogy a Bizottság e
kifogása kiterjed ezekre -, a Bíróság rendelkezésére bocsátott iratokra tekintettel meg
kell jegyezni, hogy ezekben a hirdetményekben szerepel megküldésük időpontja,
amelyet a Bizottság nem vitatott, és ezeket a hirdetményeket ugyanazon a napon a
BOAMP-ban való közzététel céljából megküldték.

99.

Ilyen körülmények között, ezeket a hirdetményeket illetően nem állapítható meg a 25.
cikk (1) és (5) bekezdését érintő kötelezettségszegés.
Az irányelv 4. cikke (2) bekezdésének figyelmen kívül hagyására vonatkozó kifogásról
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100.

A Bizottság kifogásolja, hogy a Francia Köztársaság figyelmen kívül hagyta az
irányelv 4. cikkének (2) bekezdését. Ez a kifogás abból következik, hogy a
villamosítási szerződések mindegyikét közzétették nemzeti szinten, míg ezek közül
csak néhányat tettek közzé közösségi szinten, ráadásul hiányosan.

101.

A BOAMP-ban és az EKHL-ben közzétett két hirdetménysorozat közötti különbség a
Bizottság szerint alkalmas arra, hogy megtévessze és hátrányba hozza a többi tagállam
ajánlattevőit abban a tagállamban működő versenytársaikhoz képest, amelyben a
szóban forgó szerződéseket oda kell ítélni. Ugyanis hat különböző, egyenként az
5 000 000 ECU-t alig meghaladó összegű ajánlati felhívás kevésbé kelti fel egy nem
helyi érdekeltségű vállalkozás érdeklődését, mint egy közel 100 000 000 ECU-s
ajánlati felhívás. Ráadásul az az ajánlattevő, amely a szerződés pontos terjedelmét
nem ismeri, a Bizottság szerint általában kevésbé versenyképes árat fog ajánlani, ha
egyébként minden más dolog megegyezik, mint egy olyan ajánlattevő, amely a
szerződések összességét ismeri.

102.

A francia kormány elsődlegesen fenntartja azon állítását, amely szerint semmilyen
mesterséges megosztásra nem került sor a jelen esetben. Másodlagosan azt állítja,
hogy az alkalmazott eljárás nem vonta maga után az ajánlattevők közötti
megkülönböztetést, mivel minden részvételre jelentkezőt arra kértek fel, hogy ajánlatát
az ajánlatkérők által javasolt árjegyzékhez képest kisebb vagy nagyobb eltérés
formájában terjessze elő.

103.

Emlékeztetni kell arra, hogy az irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerint „Az
ajánlatkérő biztosítja, hogy a különböző szállítók, vállalkozók vagy szolgáltatók
között ne legyen megkülönböztetés”.

104.

A Bizottság kifogásának jellegére tekintettel először is arról kell meggyőződni, hogy
ez a rendelkezés az ajánlattevők közötti megkülönböztetés mellőzését követeli-e meg,
beleértve a potenciális ajánlattevőket is.

105.

E tekintetben figyelembe kell venni az irányelv 1. cikkének (6) pontját, amely
kimondja, hogy e rendelkezés alkalmazásában „ajánlattevő” az a szállító, vállalkozó
vagy szolgáltató, aki ajánlatot nyújt be.

26

106.

Ebből következik, hogy amikor az irányelv 4. cikkének (2) bekezdése a szállítókra,
vállalkozókra, illetve szolgáltatókra utal, ez alatt az ajánlattevőket is érti.

107.

Ami azt a kérdést illeti, hogy ez a rendelkezés a potenciális ajánlattevőkre is
vonatkozik-e, meg kell állapítani, hogy az abban megfogalmazott megkülönböztetés
tilalmának elvét a közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló eljárás minden
szakaszában alkalmazni kell, és nem csak attól az időponttól kezdve, amikor egy
vállalkozó ajánlatot nyújtott be.

108.

Ez az értelmezés megfelel az irányelv céljának, ami nem más, mint a közösségi
verseny megteremtése

az irányelv

alkalmazási körébe tartozó szerződések

tekintetében. Ezt a célt ásná alá, ha egy ajánlatkérő oly módon szervezhetne
közbeszerzési eljárást, hogy a szerződések odaítélése szerinti tagállamtól eltérő
tagállamok vállalkozóit az ajánlattételtől eltántorítaná.

109.

Ebből következik, hogy az irányelv 4. cikkének (2) bekezdése, mivel az ajánlattevők
közötti minden megkülönböztetést tilt, azokat is védi, akiket az ajánlattételtől
eltántorított az, hogy az ajánlatkérő által alkalmazott eljárás körülményei számukra
hátrányosak voltak.

110.

Másodsorban, meg kell vizsgálni, hogy az a tény, hogy a villamosítási szerződéseknek
csak egy részét tették közzé közösségi szinten, megkülönböztetésnek minősül-e a 4.
cikk (2) bekezdése értelmében.

111.

E tekintetben meg kell állapítani, hogy az irányelv alkalmazási körébe tartozó
villamosítási szerződések közösségi szinten történő teljes körű közzétételének
hiányában más tagállamok vállalkozóinak nem volt módjuk úgy döntést hozni, hogy
minden olyan fontos tényezőt figyelembe vegyenek, amelyekről tudniuk kellett volna.
Ezzel szemben azok a vállalkozók, akiknek módjuk volt megnézni a BOAMP-ot –
akiknek többsége valószínűleg annak a tagállamnak az állampolgára, amelyben a
villamosítási szerződéseket odaítélték –, a villamosítási munkákat illetően az építmény
pontos terjedelmére vonatkozó információkkal rendelkeztek.

112.

Következésképpen meg kell állapítani, hogy a Francia Köztársaság nem teljesítette az
irányelv 4. cikkének (2) bekezdése alapján fennálló kötelezettségeit.
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113.

A fenti tényezők összességére tekintettel meg kell állapítani, hogy mivel a
villamosítási szerződés odaítélése céljából 1994 decemberében Vendée megyében
indított eljárásban illetékes francia szervek
–

megosztották ezt az építményt,

–

nem tettek közzé az EKHL-ben ajánlati felhívást azon szerződések
összességére vonatkozóan, amelyek ezt az építményt érintették, és amelyek az
irányelv 14. cikke (10) bekezdése második albekezdésének utolsó mondatában
előírt értékhatárt meghaladták, hanem azok közül csak hat szerződés esetében
jártak el így,

–

az EKHL-ben közzétett hat ajánlati felhívásra vonatkozóan nem közölték az
ugyanazon irányelv XII. mellékletében előírt valamennyi adatot,

–

elmulasztották közölni a Bizottsággal az odaítéléssel összefüggésben
megkövetelt információkat azon szerződések összességére vonatkozóan,
amelyek ezt az építményt érintették, és amelyek az irányelv 14. cikke (10)
bekezdése második albekezdésének utolsó mondatában előírt értékhatárt
meghaladták,

a Francia Köztársaság nem teljesítette az ezen irányelv 4. cikkének (2) bekezdése, 14.
cikkének (1), (10) és (13) bekezdése, továbbá 21. cikkének (1) és (5) bekezdése, 24.
cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint 25. cikkének (5) bekezdése alapján fennálló
kötelezettségeit.
A költségekről

114.

Az eljárási szabályzat 69. cikkének 2. §-a alapján a Bíróság a pervesztes felet kötelezi
a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Azonban ugyanezen rendelkezés
3. §-ának első albekezdése szerint, amennyiben valamennyi fél részben pernyertes,
részben pervesztes, a Bíróság elrendelheti a költségek megosztását vagy azt, hogy a
felek mindegyike viselje saját költségeit.
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115.

Mivel a Bizottság és a Francia Köztársaság részben pervesztes lett, saját költségei
viselésére kell kötelezni.

A fenti indokok alapján,
A BÍRÓSÁG
a következőképpen határozott:

1.

Mivel a villamosítási szerződés odaítélése céljából 1994 decemberében
Vendée megyében indított eljárásban illetékes francia szervek
–

megosztották a szóban forgó építményt,

–

nem tettek közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ajánlati
felhívást azon szerződések összességére vonatkozóan, amelyek a
szóban forgó építményt érintették, és amelyek a vízügyi,
energiaipari,

szállítási

és

távközlési

ágazatokban

működő

vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993.
június 14-i 93/38/EGK tanácsi irányelv 14. cikke (10) bekezdése
második albekezdésének utolsó mondatában előírt értékhatárt
meghaladták, hanem azok közül csak hat szerződés esetében jártak
el így,
–

az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett hat ajánlati
felhívásra vonatkozóan nem közölték az ugyanazon irányelv XII.
mellékletében előírt valamennyi adatot,

–

elmulasztották közölni a Bizottsággal az odaítéléssel összefüggésben
megkövetelt

információkat

azon

szerződések

összességére

vonatkozóan, amelyek a szóban forgó építményt érintették, és
amelyek a 93/38 irányelv 14. cikke (10) bekezdése második
albekezdésének utolsó mondatában előírt értékhatárt meghaladták,
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a Francia Köztársaság nem teljesítette az ezen irányelv 4. cikkének (2)
bekezdése, 14. cikkének (1), (10) és (13) bekezdése, 21. cikkének (1) és (5)
bekezdése, 24. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint 25. cikkének (5)
bekezdése alapján fennálló kötelezettségeit.

2.

A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az Európai Közösségek Bizottsága és a Francia Köztársaság maga viseli
saját költségeit.
Rodríguez Iglesias
Moitinho de Almeida
Sevón
Schintgen
Kapteyn

Gulmann
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Wathelet
Skouris
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