225/98 sz. ügy
Az Európai Közösségek Bizottsága
kontra
Francia Köztársaság
„A Szerződés megsértése — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések —
A 89/440/EGK irányelv által módosított 71/305/EGK irányelv, és a 93/37/EGK irányelv —
A Région Nord-Pas-de-Calais és a Département du Nord kezelésében lévő iskolaépületek
építése és fenntartása”
Az ítélet összefoglalása
1.

A jogszabályok közelítése — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélésére irányuló eljárások — A 93/37 irányelv — Közös közzétételi szabályok —
Előzetes hirdetménynek az ajánlatkérő általi közzététele — Terjedelem — Korlátok
(A 93/37 tanácsi irányelv 11. cikkének (1) bekezdése, 12. és 13. cikke)

2.

A jogszabályok közelítése — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélésére irányuló eljárások — A 93/37 irányelv — A szerződések odaítélése — Az
odaítélés feltételei — A munkanélküliség elleni küzdelemmel összefüggő feltétel —
Megengedhetőség — Feltételek — Közzétételi szabályok
(A 93/37 tanácsi irányelv 30. cikke)

3.

A jogszabályok közelítése — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélésére irányuló eljárások — A 93/37 irányelv — Az ajánlattételre meghívásos
eljárás keretében felhívott jelentkezők száma — Az ajánlattevők számának legfeljebb
ötre való korlátozása — Megengedhetetlenség
(A 93/37 tanácsi irányelv 22. cikkének (2) bekezdése)

4.

A szolgáltatásnyújtás szabadsága — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélésére irányuló eljárások — A 71/305 irányelv — A végzettség
meghatározása nemzeti szakmai szervezetek osztályozásaira történő utalással — Az
ajánlattevő szakmai képesítésének bizonyítása — Az építészek nemzeti névjegyzékébe
való felvétel igazolásának követelménye — Megengedhetetlenség
[EK-Szerződés 59. cikke (jelenleg, módosítást követően, EK 49. cikk); a 71/305
tanácsi irányelv 23–26. cikke]

1.

Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló 93/37 irányelvben előírt közzétételi szabályok — amely
szabályok részét képezi az előzetes hirdetmény közzététele — célja az, hogy közösségi
szinten minden lehetséges ajánlattevőt az előírt időben tájékoztasson a szerződés
lényeges pontjairól annak érdekében, hogy ajánlataikat határidőn belül meg tudják
tenni. Ezért tehát az előzetes hirdetmény közzétételének kötelező vagy fakultatív
jellegét a fenti irányelv azon rendelkezései alapján kell eldönteni, amelyek az
ajánlattevők által benyújtott ajánlatok kézhezvételének határidejére vonatkoznak.
E tekintetben az irányelv 12. cikkének (1) bekezdése, illetve a 13. cikkének (3)
bekezdése, amelyek az ajánlatok kézhezvételének rendes határidejét nyílt eljárás estén
52 napban, illetve meghívásos eljárás esetén 40 napban határozzák meg, nem
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tartalmaznak semmilyen utalást előzetes hirdetmény közzétételére vonatkozóan. Az
irányelv 12. cikkének (2) bekezdése, és a 13. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszik,
hogy az ajánlatkérő az említett cikkekben előírt határidőt lerövidítse, ezt a lehetőséget
azonban kifejezetten egy előzetes hirdetmény közzétételéhez kötik. Ebből következik,
hogy az előzetes hirdetményt közzététele csak abban az esetben kötelező, ha az
ajánlatkérő le kívánja rövidíteni az ajánlatok kézhezvételének határidejét.
(ld. 35–38. pont)
2.

Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló 93/37 irányelv 30. cikke (1) bekezdésének megfelelően az
ajánlatkérő a szerződések odaítéléséről a következő feltételek alapján dönt: kizárólag a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy ha az összességében legelőnyösebb
ajánlat nyer, akkor az adott szerződésnek megfelelően különböző feltételek, mint
például az ellenszolgáltatás összege, a kivitelezésre rendelkezésre álló idő, a működés i
költségek, a kifizetődőség, a műszaki érték. Az utóbbi esetben az ajánlatkérőnek fel
kell tüntetnie ezeket a feltételeket a hirdetményben, vagy az ajánlattételhez szükséges
dokumentációban.
Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki, hogy az ajánlatkérő a munkanélküliség elleni
küzdelemmel összefüggő feltételt alkalmazzon, feltéve, hogy ez a feltétel figyelembe
veszi a közösségi jog alapelveit, és különösen a megkülönböztetés-mentesség elvét,
ahogyan az a Szerződésnek a letelepedési jogra és a szolgáltatásnyújtás szabadságára
vonatkozó rendelkezéseiből következik.
Noha egy ilyen feltétel önmagában véve nem összeegyeztethetetlen a 93/37
irányelvvel, ezt a feltételt azonban a fenti irányelv eljárási szabályainak, és különösen
a közzétételre vonatkozó szabályainak betartásával kell alkalmazni. Ebből következik,
hogy a szerződés odaítélésének a munkanélküliség elleni küzdelemmel összefüggő
feltételét a hirdetményben kifejezetten fel kell tüntetni annak érdekében, hogy az
ajánlattevők tudomást szerezhessenek erről a feltételről.
(ld. 49–51, és 73. pont)

3.

M egsérti az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélés i
eljárásainak összehangolásáról szóló 93/37 irányelv 22. cikkének (2) bekezdéséből
folyó kötelezettségeit az a tagállam, amely a hirdetményben ajánlattételre felhívott
jelentkezők számát az adott szerződést illetően legfeljebb ötre korlátozza.
Noha az irányelv 22. cikkének (2) bekezdése nem írja elő az ajánlatkérő által
ajánlattételre felhívandó jelentkezők minimális számát arra az esetre, ha az ajánlatkérő
e rendelkezés értelmében nem határoz meg egy keretszámot, a közösségi jogalkotó
azonban úgy ítélte meg, hogy amennyiben az ajánlatkérő meghívásos eljárás esetén
előír egy keretszámot, akkor a jelentkezők öt alatti száma nem elegendő a tényleges
verseny biztosításához. Ez annál is inkább vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben
az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott jelentkezők számát maximalizálja. Ebből
következik, hogy az ajánlatkérő által meghívásos eljárás keretében ajánlattételre
felhívni kívánt vállalkozások száma semmilyen körülmények között sem lehet ötnél
kevesebb.
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(ld. 59–63. pont)
4.

M egsérti a Szerződés 59. cikkéből (jelenleg, módosítást követően, EK 49. cikk),
valamint az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélés i
eljárásainak összehangolásáról szóló 71/305 irányelvből folyó kötelezettségeit az a
tagállam, amely a hirdetményben a végzettség meghatározásánál nemzeti szakmai
szervezetek osztályozásaira hivatkozik, és a részvétel előfeltételeként ezenkívül
előírja, hogy a tervező igazolja az építészek névjegyzékébe való felvételét.
Amennyiben ugyanis a végzettség meghatározása nemzeti szakmai szervezetek
osztályozásaira való hivatkozással történik, ez a körülmény visszatarthatja a külföldi
ajánlattevőket, ami így közvetett megkülönböztetést valósít meg, és a
szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozását jelenti a Szerződés 59. cikke
értelmében. Ezenkívül egyrészről az a követelmény, hogy a tervező igazolja az
építészek nemzeti névjegyzékébe való felvételét, szükségszerűen a belföldi építészek
által nyújtott szolgáltatásokat részesíti előnyben, ami megkülönböztetést jelent a
Közösség többi építészével szemben, és így korlátozza utóbbiakat a
szolgáltatásnyújtás szabadságában. M ásrészről pedig a 71/305 irányelv megtiltja, hogy
egy tagállam egy másik tagállamban honos ajánlattevőtől az ezen irányelv 23–26.
cikkében említetteken kívül más referenciák bemutatását is megkövetelje annak
bizonyítása érdekében, hogy az ajánlattevő megfelel az e rendelkezésekben előírt, és a
szakmai képesítésére vonatkozó feltételeknek.
(ld. 82–84, 87–88 és 90. pont)
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE
∗
2000. szeptember 26.

A 225/98 sz. ügyben,
az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: M . Nolin, a jogi szolgálat tagja,
meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg, C. Gómez de la Cruz, ugyanezen
szolgálat tagja, Centre Wagner, Kirchberg,
felperesnek,
kontra
a Francia Köztársaság, képviseli: K. Rispal-Bellanger, a külügyminisztérium jogi
osztályának helyettes vezetője, és A. Viéville-Bréville, ugyanezen osztályon chargé de
mission, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg, Franciaország
nagykövetsége, 8 B, boulevard Joseph II,
alperes ellen,
annak megállapítása iránt folyó perben, hogy a Région Nord-Pas-de-Calais és a Département
du Nord kezelésében lévő iskolaépületek építésére és fenntartására vonatkozó építési
beruházásokra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló, és három éven
∗

Az eljárás nyelve: fran cia.
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keresztül folyó különböző eljárásokkal a Francia Köztársaság megsértette az EK-Szerződés
59. cikkéből (jelenleg, módosítást követően, EK 49. cikk), valamint az építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1971.
július 26-i 71/305/EGK tanácsi irányelvből (HL L 185. szám, 5. o.) — amelyet módosított az
1989. július 18-i 89/440/EGK tanácsi irányelv (HL L 210. szám, 1. o.) —, különösen annak a
12., 26. és 29. cikkéből, valamint az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi
irányelvből (HL L 199. szám, 54. o.), különösen annak a 8., 11., 22. és 30. cikkéből folyó
kötelezettségeit,
A BÍRÓSÁG,
tagjai: G. C. Rodríguez Iglesias, elnök, J. C. M oitinho de Almeida, D. A. O. Edward, L.
Sevón és R. Schintgen, tanácselnökök, J.-P. Puissocher, P. Jann, H. Ragnemalm és V. Skouris
(előadó), bírák,
főügyész: S. Alber
hivatalvezető: D. Louterman-Hubeau, vezető tisztviselő
tekintettel a tárgyalásra készített jelentésre,
a feleknek a 2000. február 1-i tárgyaláson történő meghallgatását követően, amely tárgyaláson
eljárt: a Bizottság képviseletében M . Nolin, a Francia Köztársaság képviseletében pedig S.
Pailler, a külügyminisztérium jogi osztályán chargé de mission, meghatalmazotti minőségben,
a főügyész végkövetkeztetéseinek a 2000. március 14-i tárgyaláson történő meghallgatását
követően,
meghozta a következő
ÍTÉLETET
Indokolás
1.

Az Európai Közösségek Bizottsága a Bíróság hivatalában 1998. június 22-én keresetet
nyújtott be az EK-Szerződés 169. cikke (jelenleg EK 226. cikk) alapján annak
megállapítása iránt, hogy a Région Nord-Pas-de-Calais és a Département du Nord
kezelésében lévő iskolaépületek építésére és fenntartására vonatkozó építési
beruházásokra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló, és három
éven keresztül folyó különböző eljárásokkal a Francia Köztársaság megsértette az EKSzerződés 59. cikkéből (jelenleg, módosítást követően, EK 49. cikk), valamint az
építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló, 1971. július 26-i 71/305/EGK tanácsi irányelvből (HL L 185.
szám, 5. o.) — amelyet módosított az 1989. július 18-i 89/440/EGK tanácsi irányelv
(HL L 210. szám, 1. o., a továbbiakban: 71/305 irányelv) —, különösen annak a 12.,
26. és 29. cikkéből, valamint az építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i
93/37/EGK tanácsi irányelvből (HL L 199. szám, 54. o.), különösen annak a 8., 11.,
22. és 30. cikkéből folyó kötelezettségeit.
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Jogszabályi háttér
A 93/37 irányelv
2.

A 93/37 irányelv — az első preambulumbekezdése értelmében az érthetőség és
ésszerűség érdekében — egységes szerkezetbe foglalta a 71/305 irányelv
rendelkezéseit.

3.

A 93/37 irányelv 8. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy:
„Az ajánlatkérő minden odaítélt szerződésről írásbeli összegzést készít, amely
legalább a következőket tartalmazza:
—

az ajánlatkérő neve és címe, a szerződés tárgya és értéke,

—

az elfogadott jelentkezők, illetőleg ajánlattevők neve és kiválasztásuk indokai,

—

az elutasított jelentkezők, illetőleg ajánlattevők neve és elutasításuk indokai,

—

a nyertes ajánlattevő neve és ajánlata kiválasztásának indokai, valamint, ha
ismeretes, a szerződésnek az a része, amelyre nézve a nyertes ajánlattevő
harmadik személlyel szerződést kíván kötni,

—

tárgyalásos eljárás esetében a 7. cikkben említett és az ilyen eljárás
alkalmazását indokolttá tevő körülmények.

Az ilyen összegzésről, illetve annak főbb pontjairól a Bizottságot kérésére tájékoztatni
kell.”
4.

A 93/37 irányelv 11. cikkének (1) bekezdése értelmében „Az ajánlatkérő előzetes
hirdetményben ismerteti azoknak az általa odaítélni kívánt, építési beruházásra
irányuló szerződéseknek a lényeges jellemzőit, amelyeknek becsült értéke eléri a 6.
cikk (1) bekezdésében említett küszöbértéket”.

5.

A 93/37 irányelv 11. cikkének (5) bekezdése szerint „Az az ajánlatkérő, amely
szerződést ítélt oda, ennek eredményét hirdetményben ismerteti…”.

6.

A 93/37 irányelv 11. cikkének (7) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„Az ajánlatkérő az (1)–(5) bekezdésben említett hirdetményeket a lehető
leggyorsabban és a legmegfelelőbb módon küldi meg az Európai Közösségek
Hivatalos Kiadványai Hivatalának. A 14. cikkben említett gyorsított eljárás esetében a
hirdetményt telexen, táviratban vagy telefaxon kell megküldeni.
Az (1) bekezdésben említett hirdetményt az ajánlatkérő által odaítélni kívánt, építési
beruházásra irányuló szerződéseket tartalmazó program jóváhagyására vonatkozó
döntést követő lehető legrövidebb időn belül kell megküldeni.
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Az (5) bekezdésben említett hirdetményt legkésőbb az adott szerződés odaítélésétől
számított 48 napon belül kell megküldeni.”
7.

A 93/37 irányelv 11. cikkének (11) bekezdése meghatározza, hogy:
„A hirdetményt nem lehet az ajánlatkérő székhelye szerinti ország hivatalos
közlönyében, vagy sajtójában az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala
részére történő feladása előtt közzétenni, a feladás időpontját pedig a hirdetményben
közölni kell. A közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más adatokat, mint amelyek az
Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelentek.”

8.

A 93/37 irányelv 12. cikkének (1) és (2) bekezdése előírja, hogy:
„(1) A nyílt eljárásban az ajánlatok kézhezvételének az ajánlatkérő által
meghatározott határideje a hirdetmény feladásától számított legalább 52 nap.
(2)
Az ajánlatok kézhezvételének az (1) bekezdésben megállapított határideje 36
napra csökkenthető, ha az ajánlatkérő a 11. cikk (1) bekezdésében előírt és a IV. A .
mellékletben megadott minta szerint készült hirdetményt az Európai Közösségek
Hivatalos Lapjában közzétette.”

9.

A 93/37 irányelv 13. cikkének (3) és (4) bekezdése a következőképpen hangzik:
„(3) A meghívásos eljárásban az ajánlatok kézhezvételének az ajánlatkérő által
meghatározott határideje az írásbeli felhívás feladási napjától számított legalább 40
nap.
(4)
Az ajánlatok kézhezvételének a (3) bekezdésben megállapított határideje 26
napra csökkenthető, ha az ajánlatkérő a 11. cikk (1) bekezdésében előírt és a IV. A .
mellékletben megadott minta szerint készült hirdetményt az Európai Közösségek
Hivatalos Lapjában közzétette.”

10.

A 93/37 irányelv 22. cikkének (2) bekezdése szerint:
„Ha az ajánlatkérő a szerződést meghívásos eljárás útján ítéli oda, előírhatja az általa
meghívni kívánt vállalkozások keretszámát. A keretszámot a hirdetményben fel kell
tüntetni. M eghatározása a kivitelezendő építmény jellegének figyelembevételével
történik. A keretszámnak legalább 5 és legfeljebb 20 vállalkozást kell magában
foglalnia.
Az ajánlattételre felhívott jelentkezők számának minden körülmények között
elegendőnek kell lennie a tényleges verseny biztosításához.”

11.

A 93/37 irányelv 27. cikke előírja, hogy:
„(1)

Az ajánlattevő műszaki alkalmassága a következőkkel igazolható:

a)

az ajánlattevőnek és/vagy a cég vezetősége tagjainak, és különösen az építési
beruházási munkák elvégzéséért felelős személynek, vagy személyeknek a
végzettsége és szakképzettsége;
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b)

az előző öt évben végzett építési beruházási munkák jegyzéke, a legfontosabb
munkák megfelelő teljesítéséről készült igazolásokkal együtt. Ezekben az
igazolásokban fel kell tüntetni a munkák ellenértékét, a teljesítés idejét és
helyét, valamint meg kell állapítani, hogy azokat a szakmai előírásoknak
megfelelően végezték-e, és megfelelően befejezték-e. Amennyiben szükséges,
a hatáskörrel rendelkező hatóság ezeket az igazolásokat az ajánlatkérőnek
közvetlenül benyújtja;

c)

az ajánlattevő számára a munka elvégzéséhez rendelkezésre álló
szerszámokról, berendezésekről és műszaki felszerelésről készült nyilatkozat;

d)

a cég átlagos évi munkaerőlétszámáról és az előző három év vezetői
létszámáról készült nyilatkozat;

e)

az ajánlattevő által a munka elvégzésére felkérhető, a céghez tartozó és nem
tartozó szakemberekről és műszaki szervezetekről készült nyilatkozat.

(2)
Az ajánlatkérő a hirdetményben vagy az ajánlati felhívásban meghatározza,
hogy az említettek közül mely referenciákat kell bemutatni.”
12.

Végül a 93/37 irányelv 30. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint:
„(1)

Az ajánlatkérő a szerződések odaítéléséről a következő feltételek alapján dönt:

a)

kizárólag a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás; vagy

b)

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

(2)
Az (1) bekezdés b) pontjában említett esetben az ajánlatkérő az ajánlattételhez
szükséges dokumentációban vagy a hirdetményben feltünteti, lehetőség szerint
csökkenő fontossági sorrendben, az odaítélés valamennyi, általa alkalmazni kívánt
feltételét.”
A 71/305 irányelv
13.

Egyes fogalmazásbeli különbségektől eltekintve, a 71/305 irányelvnek az írásbeli
összegzés elkészítéséről és az arról való tájékoztatásról [5. cikk a) pontja], a
közzétételnek az ajánlatkérő által betartandó szabályairól (12. cikk), az ajánlatok és a
részvételi kérelmek kézhezvételének határidejéről (13. és 14. cikk), az ajánlattevő
műszaki alkalmasságának igazolásáról (26. cikk), valamint a szerződés odaítélésének
feltételeiről [29. cikk (1) és (2) bekezdései] szóló rendelkezései ugyanazzal a
tartalommal bírnak, mint a 93/37 irányelv — ezen ítélet 3–12. pontjában bemutatásra
került — megfelelő rendelkezései.
Az jogvita előzményei és az előzetes eljárás
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14.

A per iratai szerint a Bizottság 1993. elején egy építési beruházásra irányuló
közbeszerzési szerződés odaítélési eljárására lett figyelmes, amelyet nyílt eljárásként
folytattak le, és a Wingles-i (Département du Pas-de-Calais) többfunkciós gimnázium
építését szolgálta. M ivel a szerződés értéke átlépte az 5 millió ECU-s közösségi
küszöbértéket, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (a továbbiakban: EKHL)
1993. január 21-én egy hirdetményt tettek közzé a 71/305 irányelv rendelkezéseinek
megfelelően.

15.

M ivel a Bizottsághoz panasz érkezett, és a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a 71/305
irányelv rendelkezéseit nem tartották be, 1993. szeptember 27-én a Szerződés 169.
cikkében előírt eljárásnak megfelelően felkérte a francia hatóságokat, hogy a
felszólítás kézhezvételétől számított két hónapon belül tegyék meg észrevételeiket. A
Bizottság kifogásolta az ajánlatok kézhezvételének határidejét, amely 52 napnál
rövidebb volt, a végzettség diszkriminatív meghatározását, a diszkriminatív
előfeltételeket, azt, hogy a szerződés odaítélésére vonatkozó feltételek nem feleltek
meg a 71/305 irányelvnek, azt, hogy a szerződést a szabályokat megsértve ítélték oda,
valamint, hogy az egyik jelentkező nem kapott indokolást arra vonatkozóan, hogy
miért utasították el az ajánlatát.

16.

A francia hatóságok az 1993. december 20-i levélben válaszoltak a Bizottság által tett,
és a felszólításban foglalt kifogásokra.

17.

M ivel a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a levélben foglalt válasz nem kielégítő, 1995.
szeptember 8-án egy indoklással ellátott véleményt juttatott el a Francia
Köztársaságnak. A francia hatóságoktól erre semmilyen válasz nem érkezett.

18.

Eközben a Région Nord-Pas-de-Calais 1995. február 18-án az EKHL-ben tizennégy
hirdetményt tett közzé az úgynevezett „Plan Lycées”-program keretében, amelyek
együttes összege 1,4 milliárd FRF-t tett ki. A hasonló szerződéseket magukban foglaló
hirdetmények meghívásos ajánlattételre való felhívások voltak, és egy tíz éves
időszakot átfogó felújítási és karbantartási munkákra vonatkozó szerződések
megvalósítására vonatkoztak. Vállalkozások csoportjai is tehettek ajánlatokat, és
mindenekelőtt referenciákra és képesítésekre vonatkozó részvételi előfeltételeket írtak
elő. A hirdetményekben továbbá feltüntették, hogy az ajánlatokat az odaítélésre
vonatkozó különböző feltételek alapján vizsgálják meg, mint például „a műszaki
kivitelezés és a szolgáltatások minősége és ára közötti kapcsolat”, „az építési és
felújítási munkák elvégzésének határideje, figyelmen kívül hagyva az általános
karbantartást és a beavatkozás módját”, valamint „a foglalkoztatásra vonatkozó
kiegészítő feltétel”. Az EKHL-ben 1995. június 24-én egy további hirdetményt tettek
közzé, amely egy, a környezeti behatásokat kiküszöbölő gimnázium tervezéséről és
kivitelezéséről szólt, és a képesítésre vonatkozóan magasabb követelményeket állított,
valamint előírta, hogy az építész jogosult legyen Franciaországban dolgozni.

19.

1995. február 10-én a PM E-M archés des constructions scolaires de la fédération
régionale du bâtiment bizottság elnöke, a Fédération régionale des travaux publics
elnöke, és a Région Nord-Pas-de-Calais du syndicat national du béton armé et des
techniques industrialisées képviselője egy megállapodást írtak alá annak érdekében,
hogy meghatározzák, hogy az aláírók által képviselt, regionális és helyi kis- és
középvállalkozások (PM E) — a Région Nord-Pas-de-Calais gimnáziumainak építését
és fenntartását magában foglaló piac egészén — hogyan tudnának ajánlatokat tenni
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egymással társulva, amely társulásokat a közzétett hirdetmény három csoportba
sorolta. Ezt a megállapodást 1995. február 17-én a Monituer du Bâtiment et des
Travaux publics-ben, a „Hivatalos szövegek” cím alatt közzétették.
20.

A Bizottság az 1995. november 21-i levelében, amelyet szintén a Szerződés 169. cikke
alapján küldött el, felszólította a francia hatóságokat, hogy tegyék meg észrevételeiket
a Plan Lycées-hez tartozó szerződések odaítélési eljárásával összefüggésben
felfedezett szabálytalanságokkal kapcsolatosan. A Bizottság kifogásolta a Région
Nord-Pas-de-Calais, illetve másodlagosan a Département du Nord által folytatott
politikát az iskolaépületek építésére vonatkozó közbeszerzési szerződések
odaítélésében. A Bizottság — elsősorban a Plan Lycées részleteire, de a Wingles-i
gimnázium korábbi esetére, és a Conseil général du Département du Nord által
folytatott egyes eljárásokra hivatkozva — megkérdőjelezte a Lille-i térség ajánlatkérői
által folytatott politikát, amely arra irányult, hogy a kezelésükben lévő
iskolaépületekre vonatkozó szerződéseket hosszú időre a Région Nord-Pas-de-Calaisban működő vállalkozásoknak ítéljék oda. A Bizottság megkérdőjelezte a helyi
foglalkoztatásra vonatkozó kiegészítő feltétel alkalmazását is, amely feltétel az 1993.
december 29-i TEFP 14/93 miniszteri körlevélen (közzétették a Monituer du Bâtiment
et des Travaux publics-ben, 1994. január 14., 235. o.) alapult.

21.

A francia hatóságok nem válaszoltak erre a felszólító levélre. A Région Nord-Pas-deCalais mindemellett 1996. január 5-én az EKHL-ban költségvetés-tervezési
indokokból ismét közzétett négy hirdetményt, amelyek 1995. februárjában már a Plan
Lycées tárgyát képezték.

22.

A Bizottság tudomást szerzett a Nord-Pas-de-Calais gimnáziumaira vonatkozó, és
1996–1998-ig terjedő előzetes beruházási programról, és a program terjedelme miatt a
Bizottság megvizsgálta a Région Nord-Pas-de-Calais-ban és a Département du Nordban lévő iskolaépületekre vonatkozóan közzétett összes hirdetményt 1993-tól
kezdődően, amely évben a Wingles-i gimnáziummal kapcsolatos szerződést odaítélték.
Ezek az eljárások azokra a szerződésekre vonatkoztak, amelyeket a két ajánlatkérő, a
Région Nord-Pas-de-Calais és a Département du Nord egy három éves időszakban
odaítélt.

23.

A Bizottság az 1996. május 8-i kiegészítő felszólító levelében pontosította a
kifogásait, és a francia hatóságokat mindenekelőtt arra kérte, hogy juttassák el számára
a következőkkel kapcsolatos információkat: a Région Nord-Pas-de-Calais hogyan
alkalmazza a foglalkoztatással kapcsolatos kiegészítő feltételt, ezen feltétel hogyan
függ össze a Région Nord-Pas-de-Calais-nek az úgynevezett „Lycées Emploi
Formation”-tervével, mik voltak a következményei a Monituer du Bâtiment et des
Travaux publics-ben 1995. február 17-én közzétett, és ezen ítélet 19. pontjában
említett megállapodásnak, és kérte továbbá az előzetes hirdetmények, és az
odaítélésről szóló hirdetmények, valamint a fent említett szerződések odaítélési
eljárásairól készített írásbeli összegzések eljuttatását. A Bizottság a francia
hatóságokat felkérte továbbá a megfelelő intézkedések meghozatalára annak
érdekében, hogy a szóban forgó két ajánlatkérő hat héten belül tegyen eleget a
közösségi jogból folyó kötelezettségeinek.

24.

A francia hatóságok 1996. augusztus 9-én válaszoltak, és olyan intézkedésekről
számoltak be, amelyekből kitűnt, hogy a Région Nord-Pas-de-Calais a szerződések
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odaítélési eljárásaival kapcsolatban kedvező módosításokat vezetett be az új
szerződései tekintetében. A francia hatóságok egyebekben vitatták a Bizottság által tett
kifogásokat.
25.

M ivel a Bizottság — ahogyan a Wingles-i gimnázium esetében is — úgy ítélte meg,
hogy a francia hatóságok nem adtak kielégítő választ a felszólító levélben foglalt
kifogásokra, 1997. április 7-én egy indoklással ellátott véleményt juttatott el a Francia
Köztársaságnak. A francia hatóságok nem adtak választ az indoklással ellátott
véleményre.

26.

Ezen előzmények után nyújtotta be a Bizottság a jelen keresetet, amely nyolc kifogást
tartalmazott, éspedig a következőket illetően: az előzetes tájékoztatási eljárás, a
foglalkoztatással kapcsolatos kiegészítő feltétel, a jelentkezők számának korlátozása, a
szerződéseknek „a közbeszerzési törvényre való utalással történő odaítélése”, a
végzettség meghatározásának módja, a részvételi előfeltételek, az utólagos
tájékoztatási eljárás, és az írásbeli összegzések eljuttatásának elmaradása.
A megalapozottságról
Az előzetes tájékoztatási eljárás elmaradására vonatkozó kifogásról

27.

A Bizottság arra hivatkozik, hogy a 93/37 irányelv 11. cikkének (1), (7) és (11)
bekezdéséből kitűnik, hogy az előzetes tájékoztatás az adott hirdetmény bármilyen
közzétételének kötelező előfeltétele, és a hirdetményt először az EKHL-ban kell
közzétenni. A Bizottság szerint a Région Nord-Pas-de-Calais a szóban forgó esetben
először 1995. február 18-án egyszerűen közzétette a 14 különböző hirdetményt
anélkül, hogy előtte eleget tett volna az előzetes tájékoztatási eljárásnak.

28.

A Bizottság ezenkívül az EKHL S mellékletében 1993-ban, 1994-ben és 1995-ben
közzétett hirdetmények áttekintése alapján úgy ítéli meg, hogy a Région Nord-Pas-deCalais sok esetben nem tartotta be a 71/305 irányelv 12. cikkében, valamint a 93/37
irányelv 11. cikkében foglalt előzetes tájékoztatási eljárásra vonatkozó szabályokat.

29.

A Bizottság előadja továbbá, hogy nem talált a Département du Nord által közzétett
előzetes hirdetményt a kérdéses időszakban, és a rendelkezésére álló
dokumentumokból kitűnik, hogy ismételten is sor került a 71/305 irányelv 12.
cikkében, valamint a 93/37 irányelv 11. cikkében foglalt, előzetes tájékoztatásra
vonatkozó kötelezettségek megsértésére.

30.

A francia kormány nem vitatja, hogy a 93/37 irányelv 11. cikkének (1) bekezdés e
önmagában véve kötelező jellegűnek tűnik. Azonban úgy ítéli meg, hogy a 93/37
irányelv 12. és 13. cikkéből nem lehet ilyen világosan arra következtetni, hogy a
hirdetmény közzététele előtt kötelező közzétenni egy előzetes hirdetményt. Ez utóbbi
rendelkezések ugyanis előírják, hogy az ajánlatok kézhezvételének határidejét (52 nap
nyílt eljárás esetén, és 40 nap meghívásos eljárás esetén) 36, illetve 26 napra le lehet
csökkenteni, ha az ajánlatkérő közzétett egy előzetes hirdetményt. Ebből pedig a
francia kormány szerint szükségképpen az következik, hogy a 93/37 irányelv 11.
cikkének (1) bekezdésében előírt előzetes hirdetmény közzététele nem kötelező.
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31.

Egyrészről utalni kell arra, hogy a 93/37 irányelv 11. cikkének (1) bekezdése szerint
az ajánlatkérő előzetes hirdetményben ismerteti azoknak az általa odaítélni kívánt,
építési beruházásra irányuló szerződéseknek a lényeges jellemzőit, amelyeknek
becsült értéke eléri a 6. cikk (1) bekezdésében említett küszöbértéket”.

32.

M ásrészről a 93/37 irányelv 12. cikkének (1) és (2) bekezdéséből, és a 13. cikkének
(3) és (4) bekezdéséből az következik, hogy főszabály szerint az ajánlatok
kézhezvételének a határideje nyílt eljárásban a hirdetmény feladásától számított
legalább 52 nap, meghívásos eljárásban pedig az írásbeli felhívás feladási napjától
számított legalább 40 nap, azonban ezt a határidőt 36, illetve 26 napra csökkenthető,
ha az ajánlatkérő közzétett egy előzetes hirdetményt.

33.

M ivel az előzetes hirdetmény közzétételének kötelező vagy fakultatív jellege nem
dönthető el e rendelkezések megfogalmazása alapján, így figyelembe kell venni a
93/37 irányelv által bevezetni kívánt rendszer egészét, és következésképpen egymással
összefüggésben kell megvizsgálni a 93/37 irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében, a
12. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 13. cikk (3) és (4) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket ezen irányelv egységes értelmezése és alkalmazása érdekében.

34.

E tekintetben meg kell jegyezni, hogy az előzetes tájékoztatási eljárás a 93/37
irányelvnek a közzétételre vonatkozó szabályai között helyezkedik el. Ezen irányelv
tizedik preambulumbekezdése szerint ezek a szabályok arra szolgálnak, hogy az
építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések terén közösségi szinten
tényleges verseny alakuljon ki azáltal, hogy a más tagállamok lehetséges ajánlattevői
azonos feltételek mellet tehessék meg ajánlataikat, mint az adott tagállamban honos
ajánlattevők.

35.

Ebből következik, hogy a 93/37 irányelvben előírt közzétételi szabályok — amely
szabályok részét képezi az előzetes hirdetmény közzététele — célja az, hogy közösségi
szinten minden lehetséges ajánlattevőt az előírt időben tájékoztasson a szerződés
lényeges pontjairól annak érdekében, hogy ajánlataikat határidőn belül meg tudják
tenni. Ezért tehát az előzetes hirdetmény közzétételének kötelező vagy fakultatív
jellegét a fenti irányelv azon rendelkezései alapján kell eldönteni, amelyek az
ajánlattevők által benyújtott ajánlatok kézhezvételének határidejére vonatkoznak.

36.

E tekintetben meg kell állapítani, hogy a 93/37 irányelv 12. cikkének (1) bekezdése,
illetve a 13. cikkének (3) bekezdése, amelyek az ajánlatok kézhezvételének rendes
határidejét nyílt eljárás estén 52 napban, illetve meghívásos eljárás esetén 40 napban
határozzák meg, nem tartalmaznak semmilyen utalást előzetes hirdetmény
közzétételére vonatkozóan.

37.

A 93/37 irányelv 12. cikkének (2) bekezdése és a 13. cikkének (4) bekezdése lehetővé
teszik, hogy az ajánlatkérő a 12. cikk (1) bekezdésében, illetve a 13. cikk (3)
bekezdésében előírt határidőt csökkentse, ezt a lehetőséget azonban kifejezetten egy
előzetes hirdetmény közzétételéhez kötik.

38.

Ebből következik, hogy az előzetes hirdetményt közzététele csak abban az esetben
kötelező, ha az ajánlatkérő csökkenteni kívánja az ajánlatok kézhezvételének
határidejét.
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39.

Ha ugyanis az előzetes hirdetmény közzététele minden szerződés odaítélési eljárás a
esetén — függetlenül az ajánlatok kézhezvételének határidejétől — kötelező lenne,
akkor a 93/37 irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében, és a 13. cikkének (4)
bekezdésében foglalt, és az előzetes hirdetmény közzétételére való hivatkozás
felesleges lenne.

40.

A közösségi jogalkotó azzal, hogy előírta, hogy az ajánlatok kézhezvétele határidejét
az ajánlatkérő csak akkor csökkentheti, ha közzétett egy előzetes hirdetményt, a
közösségi jogalkotó a lehetséges ajánlattevőknek — az ajánlatuk kidolgozására
rendelkezésre álló időt illetően — ugyanolyan feltételeket kívánt biztosítani, mint a
rendes határidők alkalmazása esetén.

41.

Ezt az értelmezést támasztják alá egyébként a 89/440 irányelv előkészítési munkálatai
is, amely irányelv kiegészítette a 71/305 irányelvet az előzetes tájékoztatási eljárásra
vonatkozó rendelkezésekkel. A Bizottság ugyanis a tanácsi irányelvre vonatkozó
javaslatában [COM (86) 679 végl.] — amely irányelv módosította a 71/305 irányelvet
— kezdetben azt javasolta, hogy vezessék be azt a kötelezettséget, hogy a szerződések
közzétételére előirányzott időpont előtt legalább hat hónappal előzetes hirdetményt
kell közzétenni. A Bizottság azt is javasolta, hogy az ajánlatok kézhezvételének
határideje kétszer olyan hosszú legyen azon ajánlatkérők esetén, akik ez előző
kötelezettségnek nem tesznek eleget. A Tanács azonban nem fogadta el ezt a
javaslatot, amely az előzetes tájékoztatási eljárást kifejezetten kötelezővé tette volna.

42.

És végül ami a Bizottság azon érvelését illeti, amely szerint a Bíróság a Bizottság
kontra Olaszország ügyben 1994. április 26-án hozott ítéletében (C-272/91, EBHT
1994. I-1409. o.) világosan elismerte az előzetes hirdetmény közzétételének kötelező
jellegét, meg kell állapítani, hogy az az ügy az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1976. december 21-i
77/62/EGK tanácsi irányelv (HL 1977. L 13. szám, 1. o.) cikkének (1) bekezdésében
előírt előzetes hirdetményre vonatkozott. Ez utóbbi irányelvet az 1988. március 22-i
88/295/EGK tanácsi irányelv (HL L 127. szám, 1. o.) módosította, és hatályon kívül
helyezte a 80/767/EGK irányelv egyes rendelkezéseit is (a továbbiakban: „77/62
irányelv”).

43.

A 77/62 irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében előírt előzetes hirdetmény közzététele
— a 93/37 irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében előírt előzetes hirdetmény
közzétételével szemben — nem teszi lehetővé az ajánlatok kézhezvétele határidejének
lerövidítését. A szóban forgó értelmezési kérdés a fent említett Bizottság kontra
Olaszország ügyben 1994. április 26-én hozott ítéletben tehát nem olyan
összefüggésben merült fel, mint a jelen esetben.

44.

A fenti fejtegetéseket tekintve, és mivel a szóban forgó esetben az ügy irataiból
kitűnik, hogy az érintett ajánlatkérők a kérdéses szerződéseket illetően nem
csökkentették az ajánlatok kézhezvételének határidejét, meg kell állapítani, hogy a
fenti ajánlatkérők nem sértették meg a 71/305 irányelv és a 93/37 irányelv által az
előzetes tájékoztatási eljárásra vonatkozóan előírt kötelezettségeiket.

45.

Ennek következtében megalapozottság hiánya miatt el kell utasítani a Bizottságnak az
előzetes hirdetmény közzétételének elmulasztására vonatkozó kifogását.
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A munkanélküliség elleni küzdelemmel kapcsolatos kiegészítő feltételre vonatkozó
kifogásról
46.

A Bizottság szerint a francia hatóságok megsértették a 93/37 irányelv 30. cikkét azzal,
hogy egyes hirdetményekben kifejezetten kiegészítő feltételként alkalmaztak egy
foglalkoztatással kapcsolatos olyan feltételt, amely a munkanélküliség elleni helyi
küzdelemhez kötődik. A Bizottság elismeri, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos
intézkedések figyelembevétele a Beentjes-ítélet (31/87 sz. ügyben 1988. szeptember
20-án hozott ítélet, EBHT 1988. 4635. o., 28–37. pont) értelmében kivitelezés i
feltételnek tekinthető, azonban a szóban forgó esetben a Bizottság szerint ez a
lehetőség a kérdéses hirdetményekben odaítélési feltételként szerepelt. A 93/37
irányelv 30. cikke értelmében ugyanis az ajánlatkérő a szerződések odaítéléséről a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat
alapján dönt.

47.

A francia kormány a fent hivatkozott Beentjes-ítélet 28. és 37. pontjára hivatkozva
hangsúlyozza, hogy a Bíróság lehetővé tette a szerződés odaítélésénél ilyen kiegészítő
feltétel alkalmazását. Előadja továbbá, hogy a szóban forgó kiegészítő feltétel nem
olyan döntő feltétel, mint a 71/305 irányelv 29. cikkében előírt feltételek, amelyek
alapján meghatározható, hogy összességében melyik ajánlat a legelőnyösebb, hanem
egy másodlagos jelentőséggel bíró járulékos feltétel.

48.

Először is világosan kell látni, hogy a Bizottság azt kifogásolja, hogy a Francia
Köztársaság megsértette a 93/37 irányelv 30. cikkének (1) bekezdését azzal, hogy
egyes hirdetményekben egyszerűen odaítélési feltételként tüntette fel a
munkanélküliség elleni küzdelemmel kapcsolatos feltételt.

49.

Utalni kell arra, hogy a 93/37 irányelv 30. cikke (1) bekezdésének megfelelően az
ajánlatkérő a szerződések odaítéléséről a következő feltételek alapján dönt: kizárólag a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy ha az összességében legelőnyösebb
ajánlat nyer, akkor az adott szerződésnek megfelelően különböző feltételek, mint
például az ellenszolgáltatás összege, a kivitelezésre rendelkezésre álló idő, a működés i
költségek, a kifizetődőség, a műszaki érték.

50.

Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki, hogy az ajánlatkérő a munkanélküliség elleni
küzdelemmel összefüggő feltételt alkalmazzon, feltéve, hogy ez a feltétel figyelembe
veszi a közösségi jog alapelveit, és különösen a megkülönböztetésmentesség elvét,
ahogyan az a Szerződésnek a letelepedési jogra és a szolgáltatásnyújtás szabadságára
vonatkozó rendelkezéseiből következik (ld. a hivatkozott Beentjes-ítélet, 29. pont).

51.

Noha egy ilyen feltétel önmagában véve nem összeegyeztethetetlen a 93/37
irányelvvel, ezt a feltételt azonban a fenti irányelv eljárási szabályainak, és különösen
a közzétételre vonatkozó szabályainak betartásával kell alkalmazni (ld. a 71/305
irányelv tekintetében a Beentjes-ítélet 31. pontját). Ebből következik, hogy a
szerződés odaítélésének a munkanélküliség elleni küzdelemmel összefüggő feltételét a
hirdetményben kifejezetten fel kell tüntetni annak érdekében, hogy az ajánlattevők
tudomást szerezhessenek erről a feltételről (ld. Beentjes-ítélet, 36. pont).

52.

A Bizottság azon érvelésével kapcsolatosan, amely szerint a hivatkozott Beentjes-ítélet
a szerződés kivitelezését illető feltételre, és nem pedig a szerződés odaítélés i
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feltételére vonatkozott, elegendő annak a megállapítása, hogy — ahogyan a Beentjesítélet 14. pontjából világosan kitűnik — a tartósan munkanélküli személyek
foglalkoztatására vonatkozó feltétel, amely ebben az ügyben kérdéses volt, az adott
ajánlattevő kizárásának alapját képezte, következésképpen a szerződés odaítélésére
vonatkozó feltételnek kell tekinteni.
53.

A Bizottság a szóban forgó esetben — ahogyan a Bíróság ezen ítélet 48. pontjában
megállapította — csak azt vitatta, hogy a hirdetményben ez a feltétel a szerződés
odaítélésére vonatkozó kritériumként szerepelt. A Bizottság nem hivatkozott arra,
hogy a munkanélküliség elleni küzdelemmel összefüggő feltétel figyelmen kívül
hagyja a közösségi jog alapelveit, és különösen a diszkriminációmentesség elvét,
illetve, hogy a feltétel a hirdetményben nem lett közzétéve.

54.

E körülmények között vissza kell utasítani a Bizottságnak azt a kifogását, amely a
szerződés odaítélésének a munkanélküliség elleni küzdelemmel kapcsolatos kiegészítő
feltételére vonatkozik.
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó kifogás

55.

A Bizottság előadja, hogy az EKHL-ben 1995. február 18-án megjelent hirdetmények
13. pontja a következőt tartalmazza: „Az ajánlattételre felhívott jelentkezők száma
maximum 5 lehet”. A Bizottság szerint abban az esetben is, ha a francia hatóságok a
felszólításra adott válaszukban úgy értékelik, hogy a jelentkezők számának maximum
ötre való korlátozása kielégíti a 93/37 irányelvben előírt, tényleges verseny
biztosítására vonatkozó kötelezettséget, azonban az említett szerződések 13. pontjában
foglalt kérdéses utalás arra enged következtetni, hogy az ajánlattételre felhívott
jelentkezők száma ötnél kevesebb is lehet. Ebből következik, hogy a francia hatóságok
nem vették figyelembe a 93/37 irányelv 22. cikkében előírt kötelezettséget.

56.

A francia kormány ezzel szemben úgy ítéli meg, hogy a jelentkezők számának a
hirdetményekben említett maximum ötre való korlátozása figyelembe veszi a 93/37
irányelv 22. cikkének megfogalmazását és célját, és a szóban forgó esetben —
figyelembe véve az adott piac jellegzetességeit — megfelel a tényleges verseny
biztosítására vonatkozó kötelezettségnek. A francia kormány szerint a 93/37 irányelv
22. cikkének (2) bekezdése semmiképpen sem tiltja meg azt, hogy az ajánlatkérő az
ajánlattételre felhívott jelentkezők számát maximum ötre korlátozza, mivel a francia
kormány szerint ez a szám elegendő arra, hogy objektív és nem diszkriminatív
feltételekkel biztosítsa a tényleges versenyt.

57.

Utalni kell arra, hogy a 93/37 irányelv 22. cikke (2) bekezdésének első albekezdés e
szerint, ha az ajánlatkérő a szerződést meghívásos eljárás útján ítéli oda, előírhatja az
általa meghívni kívánt vállalkozások keretszámát. Ugyanezen rendelkezés értelmében
a keretszámnak legalább 5 és legfeljebb 20 vállalkozást kell magában foglalnia.

58.

Továbbá a 93/37 irányelv 22. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerint az
ajánlattételre felhívott jelentkezők számának minden körülmények között elegendőnek
kell lennie a tényleges verseny biztosításához.
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59.

Noha a 93/37 irányelv 22. cikkének (2) bekezdése nem írja elő az ajánlatkérő által
ajánlattételre felhívandó jelentkezők minimális számát arra az esetre, ha az ajánlatkérő
e rendelkezés értelmében nem határoz meg egy keretszámot.

60.

A közösségi jogalkotó azonban úgy ítélte meg, hogy amennyiben az ajánlatkérő
meghívásos eljárás esetén előír egy keretszámot, akkor a jelentkezők öt alatti száma
nem elegendő a tényleges verseny biztosításához. Ez annál is inkább vonatkozik
azokra az esetekre, amelyekben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott jelentkezők
számát maximalizálja.

61.

Ebből következik, hogy az ajánlatkérő által meghívásos eljárás keretében ajánlattételre
felhívni kívánt vállalkozások száma semmilyen körülmények között sem lehet ötnél
kevesebb.

62.

A szóban forgó esetben meg kell állapítani, hogy — ahogyan azt a francia kormány is
elismerte — az 1995. február 18-i EKHL-ben megjelent hirdetményekben foglalt „Az
ajánlattételre felhívott jelentkezők száma maximum 5 lehet” kifejezésből világosan
kivehető, hogy az ötben megállapított szám az ajánlattételre felhívott jelentkezők
maximum számát jelenti az adott szerződések tekintetében. A kérdéses
hirdetményekből tehát az következik, hogy megengedhetőnek tekintették a jelentkezők
öt alatti számát.

63.

E körülmények között meg kell állapítani, hogy a Bizottságnak a jelentkezők
számának korlátozására vonatkozó kifogása megalapozott, és a Francia Köztársaság
nem vette figyelembe a 93/37 irányelv 22. cikkének (2) bekezdéséből folyó
kötelezettségeit.
A „szerződések odaítélési módjával kapcsolatosan a közbeszerzési törvényre történt
utalásra” vonatkozó kifogásról

64.

A Bizottság előadja, hogy az 1993. és 1995. között közzétett hirdetmények
többségében az adott ajánlatkérő a szerződések odaítélési feltételeivel kapcsolatosan
utalt a közbeszerzési törvényre, ami szerinte sérti a 71/305 irányelv 29. cikkének (2)
bekezdésében, valamint a 93/37 irányelv 30. cikkének (2) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket. M ivel a fent említett hirdetmények absztrakt módon utalnak a francia
közbeszerzési törvény egyes rendelkezéseire, így figyelmen kívül hagyják a
nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó követelményt, ahogyan azt a Bíróság a
hivatkozott Beentjes-ítéletben kimondta.

65.

A francia kormány a Bíróság joggyakorlatára (ld. Bizottság kontra Olaszország 51/83
sz. ügyben 1984. július 11-én hozott ítélet, EBHT 1984. 2793. o.) hivatkozva
mindenekelőtt előadja, hogy nem fogadható el ez a kifogás, mivel azt a Bizottság
először az indoklással ellátott véleményben adta elő.

66.

A Bizottság az 1996. május 8-i kiegészítő felszólító levelében ugyan állást foglalt a
kérdéses szerződések odaítélésére vonatkozó feltételekről, és e tekintetben felhívta a
francia hatóságok figyelmét arra, hogy a hirdetményeknek lehetővé kell tenniük azt,
hogy a vállalkozások megítélhessék, hogy az ajánlott szerződések érdeklik-e őket. A
francia kormány azonban úgy ítéli meg, hogy ez a megjegyzés nem kifejezetten arra a
kifogásra vonatkozott, hogy a szerződések odaítélési módjával kapcsolatosan utalás
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történt a közbeszerzési törvényre, hanem a foglalkoztatásra vonatkozó kiegészítő
feltétellel kapcsolatos kifogás részét képezte. Ez a megjegyzés tehát nem tette
lehetővé, hogy a francia kormány a kifogást úgy értse, hogy az a szerződések
odaítélési módjával kapcsolatosan a közbeszerzési törvényre történt utalásra
vonatkozik, amely kifogást a Bizottság csak az indoklással ellátott véleményében
említette meg kifejezetten.
67.

A francia kormány másodlagosan arra hivatkozik, hogy a 93/37 irányelv 30. cikkének
(2) bekezdése nem írja elő, hogy a szerződés odaítélésére vonatkozó feltételeket a
hirdetményben fel kell sorolni, hanem lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérő azokat vagy
a hirdetményben, vagy pedig az ajánlattételhez szükséges dokumentációban
szerepeltesse. A szerződés odaítélésére vonatkozó feltételek a jelen esetben
kifejezetten fel vannak sorolva a szerződéssel kapcsolatos dokumentumokban.

68.

A Bizottság által tett kifogás elfogadhatóságát illetően utalni kell egyrészről arra, hogy
a Szerződés megsértése miatt eljárás peren kívüli első szakaszának céljából az
következik, hogy a felszólító levél arra szolgál, hogy behatárolja a per tárgyát, és hogy
az észrevételei megtételére felhívott tagállamot mindazokkal az információkkal
ellássa, amelyek a védekezésének előkészítéséhez szükségesek (a Bizottság kontra
Olaszország 274/83 sz. ügyben 1985. március 28-án hozott ítélet, EBHT 1985. 1077.
o., 19. pont).

69.

M ásrészről utalni kell arra, hogy mivel a Bíróság állandó joggyakorlata szerint az
érintett tagállam arra vonatkozó lehetősége, hogy észrevételeit megteheti, — abban az
esetben is, ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni — a Szerződés által biztosítani
kívánt lényeges garanciát jelent, így e garancia betartása a Szerződés megsértése miatt
eljárás szabályszerűségének feltétele (ld. különösen a hivatkozott Bizottság kontra
Olaszország 1984. július 11-én hozott ítélet, 5. pont, valamint a Bizottság kontra
Olaszország 1985. március 28-án hozott ítélet, 20. pont).

70.

Ebből ugyan az következik, hogy a Szerződés 169. cikkében előírt indoklással ellátott
véleményben összefüggően és részletesen be kell mutatni azokat az indokokat,
amelyek alapján a Bizottság arra a meggyőződésre jutott, hogy az érintett állam
megsértette a Szerződésből folyó valamely kötelezettségét, a Bíróság azonban nem
állíthat a felszólító levél pontos megfogalmazásával kapcsolatosan olyan szigorú
követelményeket, hiszen ez a levél szükségszerűen csak a kifogások első tömör
összefoglalását jelenti. A Bizottságot tehát nem akadályozza meg semmi sem abban,
hogy az indoklással ellátott véleményben részletezze azokat a kifogásokat, amelyekre
a felszólító levélben már átfogóan hivatkozott (ld. a hivatkozott Bizottság kontra
Olaszország 1985. március 28-án hozott ítélet, 21. pont).

71.

Az ügy irataihoz csatolt dokumentumokból e tekintetben kitűnik, hogy a Bizottság az
1996. május 8-i kiegészítő felszólító levélében átfogóan vitatta a kérdéses
hirdetményekben foglalt, odaítélésre vonatkozó feltételeket. A Bizottság felhívta a
francia hatóságok figyelmét arra, hogy a hirdetményeknek lehetővé kell tenniük, hogy
az vállalkozások a hirdetményekben foglalt információk alapján eldönthessék, hogy az
ajánlott szerződések érdeklik-e őket. A Bizottság hivatkozott a Bíróság
joggyakorlatára is, amely szerint egy nemzeti jogszabályi rendelkezésre való általános
utalás a hirdetményben nem felelhet meg a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó
követelménynek.
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72.

Ebből következik, hogy akkor is, ha a felszólító levél megfogalmazása — a
„szerződések odaítélése módjával kapcsolatosan a közbeszerzési törvényre történt
utalást” illetően — nem volt teljesen egyértelmű, lehetővé tette azonban, hogy a
francia kormány az ezzel kapcsolatosan tett kifogásról tudomást szerezzen. Így tehát a
Bizottság jogosult volt arra, hogy az indoklással ellátott véleményében később
pontosítsa azokat a kifogásokat, amelyeket a felszólító levélben, az odaítélés
feltételeinek módját illetően tett. A Bizottság kifogása tehát elfogadható.

73.

A megalapozottságot illetően utalni kell arra, hogy amennyiben az ajánlatkérő a
szerződés odaítélésénél nem kizárólag a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
alapján dönt, hanem különböző feltételek alapján az összességében legkedvezőbb
ajánlatot fogadja el, akkor az ajánlatkérőnek fel kell tüntetni ezeket a feltételeket a
hirdetményben, vagy az ajánlattételhez szükséges dokumentációban. Ebből
következik, hogy egy nemzeti jogszabályi rendelkezésre való általános utalás nem
felelhet meg a nyilvánosságra vonatkozó követelménynek (a hivatkozott Beentjesítélet 35. pontja).

74.

A francia kormány ugyan előadta, hogy a jelen esetben az odaítélésre vonatkozó
feltételeket tartalmazzák a szerződéssel kapcsolatos dokumentációk, azonban nem
szolgáltatott a Bíróságnak bizonyítékokat ezen állítás alátámasztására vonatkozóan.

75.

M eg kell tehát állapítani, hogy a Bizottság által tett, a „szerződések odaítélési
módjával kapcsolatosan a közbeszerzési törvényre történt utalásra” vonatkozó kifogás
megalapozott, és a Francia Köztársaság megsértette a 71/305 irányelv 29. cikkének (2)
bekezdéséből, valamint a 93/37 irányelv 30. cikkének (2) bekezdéséből folyó
kötelezettségeit.
A végzettség meghatározási módjára vonatkozó kifogásról

76.

A Bizottság arra hivatkozik, hogy a megvizsgálta hirdetmények jelentős száma „A
szerződés tárgya. A végzettség és képesítések meghatározása” pontban francia
szakmai szervezetek osztályozásaira, különösen az OPQCB-re és a Qualibat —
Qualifélec-re utal. A Bizottság példaképpen a „Qualibat chauffage 5312” képesítést
említi, amely egy klímatechnológiai képesítésnek felel meg, és legalább négy éves
gyakorlatot, valamint az ETAM des Bâtiment et travaux publics kollektív szerződés
szerinti 6-os helyet foglal magában.

77.

A francia hatóságok a felszólító levélre adott válaszukban ugyan pontosították, hogy
„ezekben a hirdetményekben nem arról van szó, hogy kizárólag csak azokat a
bizonyítványokat lehet figyelembe venni, amelyeket a Qualibat vagy a Qualifélec
állított ki”. A Bizottság azonban úgy ítéli meg, hogy az ajánlatkérők által említett
műszaki képesítések előnyben részesíthetik a nemzeti vállalkozásokat, amelyek
ismerik ezt a képesítésre vonatkozó rendszert, és a hirdetményben kért referenciáknak
megfelelő termékeket, illetve szolgáltatásokat szoktak nyújtani.

78.

A francia kormány arra hivatkozik, hogy az ilyen referenciák csupán tájékoztató
jellegűek, és a szóban forgó esetben nem lehet diszkriminatív jellegük. Az
osztályozási szám megadása ugyanis teljesen felesleges, mivel emellett minden
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végzettség köznyelvi kifejezéssel is meg van adva (villanyszerelés, vízvezetékszerelés stb.).
79.

A hirdetmény 3. pontjában említett, és a szakmai szervezetek által meghatározott
osztályozásra való hivatkozás mint olyan ezenkívül nem diszkriminatív jellegű, mivel
a belföldi jelentkezőknek — más tagállamokban honos jelentkezőkkel szemben —
nem szolgáltat további információkat a nyújtandó szolgáltatásokat illetően. Ez a pont
nem arra irányul, hogy információkat adjon a kiválasztásra vagy a szerződés
odaítélésére vonatkozó feltételeket illetően, hanem, hogy utaljon a végzettségek
jellegére, amely az ajánlattételhez szükséges dokumentációban részletesebben is ki
van fejtve.

80.

E tekintetben utalni kell arra, hogy a Bíróság joggyakorlata szerint az egyenlő elbánás
elve, amely a Szerződés 59. cikkében külön megfogalmazást nyert, nem csak az
állampolgárságon alapuló nyílt megkülönböztetést tiltja meg, hanem a
megkülönböztetés minden rejtett formáját is, amelyek más megkülönböztető feltételek
alkalmazásával gyakorlatilag ugyanazon eredményhez vezetnek (ld. Bizottság kontra
Olaszország C-3/88 sz. ügyben 1989 december 5-én hozott ítélet, EBHT 1989. 4035.
o., 8. pont).

81.

Noha a szóban forgó esetben a nemzeti szakmai szervezetek osztályozásaira való
utalás esetén nem arról van szó, hogy kizárólag csak azokat a bizonyítványokat lehet
figyelembe venni, amelyeket ezek a szervezetek állítottak ki, azonban a megkívánt
műszaki szakképesítések annyira sajátosak és absztrakt jellegűek, hogy elvileg csak a
francia jelentkezők tudják azokat értelmezni. Ennek következtében ezen utalások
alkalmazása a végzettség meghatározásánál több információt szolgáltat a francia
vállalkozások részére a végzettségre vonatkozóan, és így ez utóbbiak számára
megkönnyíti a hirdetményben felsorolt referenciáknak megfelelő ajánlatok
benyújtását.

82.

Ezzel szemben a más tagállamban honos ajánlattevőknek nehezebb az ajánlataikat a
megszabott rövid határidőn belül benyújtani, mivel előbb tájékozódniuk kell az
ajánlatkérőnél ezen utalások tárgyáról és tartalmáról.

83.

Amennyiben tehát a végzettség meghatározása nemzeti szakmai szervezetek
osztályozásaira való hivatkozással történik, ez a körülmény visszatarthatja a külföldi
ajánlattevőket, ami így közvetett megkülönböztetést valósít meg, és a
szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozását jelenti a Szerződés 59. cikke
értelmében.

84.

M indebből következően meg kell tehát állapítani, hogy megalapozott a Bizottságnak a
végzettség meghatározási módjára vonatkozó kifogása, és a Francia Köztársaság
megsértette a Szerződés 59. cikkéből folyó kötelezettségeit.
A részvételi előfeltételekre vonatkozó kifogásról

85.

A Bizottság előadja, hogy a Département du Nord által közzétett egyes hirdetmények
10. pontjában említett részvételi előfeltételek megkövetelik, hogy a tervező igazolja az
építészek névjegyzékébe való felvételét. A Bizottság kiemeli, hogy — a francia
hatóságok által az esetek többségében tett megkülönböztetés ellenére, amelyet
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egyrészről a névjegyzékbe való felvétel, másrészről pedig az építészi tevékenység
Franciaországban történő gyakorlásának engedélyezése között tettek — a
hirdetmények 10. pontja egyértelműen előírja, hogy „a tervezőnek igazolnia kell az
építészek névjegyzékébe való felvételét”. Ebből következik, hogy a Département du
Nord megsértette a Szerződés 59. cikkéből eredő kötelezettségeit azáltal, hogy
korlátozta a Közösségben tevékenykedő építészeket a szolgáltatásnyújtás
szabadságának gyakorlásában.
86.

A Bizottság a Wingles-i gimnáziumot illetően előadja továbbá, hogy a hirdetményben
említett előfeltételek „a szakmai képesítésre vonatkozóan az OPQCB-től, a Qualifélectől, illetve az FNTP-től származó igazolást” követeltek meg. A 71/305 irányelv a 23–
28. cikkeiben előírja a jelentkező vállalkozások szakmai kiválasztására vonatkozó
feltételeket, és mindenekelőtt a 26. cikkében meghatározza a műszaki alkalmassá g
igazolására vonatkozó referenciákat. Emellett a Transporoute 76/81 sz. ügyben 1982.
február 10-én hozott ítélete (EBHT 1982. 417. o.) értelmében egy vállalkozástól nem
lehet megkövetelni azt, hogy a szakmai képesítését a 71/305 irányelv 26. cikkében
taxatív felsorolt referenciákon kívül mással is bizonyítsa. Így tehát az érintett
ajánlatkérő megsértette az e rendelkezésből folyó kötelezettségeit.

87.

E tekintetben meg kell állapítani, hogy egyrészről az a követelmény, hogy a tervező
igazolja az építészek nemzeti névjegyzékébe való felvételét, szükségszerűen a francia
építészek által nyújtott szolgáltatásokat részesíti előnyben, ami megkülönböztetést
jelent a Közösség többi építészével szemben, és így korlátozza utóbbiakat a
szolgáltatásnyújtás szabadságában.

88.

M ásrészről pedig a Bíróság joggyakorlat a szerint a 71/305 irányelv megtiltja, hogy
egy tagállam egy másik tagállamban honos ajánlattevőtől az ezen irányelv 23–26.
cikkében említetteken kívül más referenciák bemutatását is megkövetelje annak
bizonyítása érdekében, hogy az ajánlattevő megfelel az e rendelkezésekben előírt, és a
szakmai képesítésére vonatkozó feltételeknek (ld. a hivatkozott Transporoute-ítélet 15.
pontját).

89.

A francia kormány maga is elismeri, hogy a Bizottság ezen kifogásai megalapozottak,
azonban arra hivatkozik, hogy az elkövetett jogsértések lényegében arra vezethetők
vissza, hogy az érintett ajánlatkérő még nem rendelkezik tapasztalatokkal a
közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó közösségi rendelkezések
alkalmazásában.

90.

M indezekből következően meg kell állapítani, hogy a Bizottságnak a részvételi
előfeltételekre vonatkozó kifogása megalapozott, és a Francia Köztársaság megsértette
a Szerződés 59. cikkéből, valamint a 71/305 irányelv 26. cikkéből folyó
kötelezettségeit.
Az utólagos tájékoztatási eljárásra, valamint az írásbeli összegzésekről való
tájékoztatás elmaradására vonatkozó kifogásról

91.

A Bizottság előadja, hogy az 1993. és 1995. közötti időszakban a Région Nord-Pasde-Calais nem tett eleget a 71/305 irányelv 12. cikkének (5) bekezdésében, valamint a
93/37 irányelv 11. cikkének (5) bekezdésében előírt, utólagos tájékoztatásra vonatkozó
kötelezettségének. A szerződések odaítéléséről szóló hirdetményeket ugyanis csak a
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Département du Nord tette közzé, és így a Région Nord-Pas-de-Calais további
jogsértést követett el.
92.

A Bizottság ezenkívül előadja, hogy a francia hatóságok nem juttatták el számára az
1996. május 8-i kiegészítő felszólító levelében kért információkat, így különösen a
kifogásolt eljárásokról készült írásbeli összegzéseket. Ebből következik, hogy a
francia hatóságok megsértették a 93/37 irányelv 8. cikke (3) bekezdésének második
albekezdéséből folyó kötelezettségeiket.

93.

A francia kormány egyrészről elismeri, hogy a Région Nord-Pas-de-Calais nem tette
közzé az utólagos tájékoztatásról szóló hirdetményeket a 93/37 irányelv 11. cikke (5)
bekezdésének, valamint a 71/305 irányelv 12. cikke (5) bekezdésének megfelelően,
másrészről pedig elismeri azt is, hogy az eljárásokról készült írásbeli összegzéseket
nem juttatták el a Bizottság számára a 93/37 irányelv 8. cikke (3) bekezdésének
megfelelően. A francia kormány szerint ezt a mulasztást csak az magyarázhatja, hogy
az érintett ajánlatkérő még nem rendelkezik tapasztalatokkal a közbeszerzési
szerződések odaítélésére vonatkozó közösségi rendelkezések alkalmazásában.

94.

M indezek alapján tehát meg kell állapítani, hogy az utólagos tájékoztatási eljárásra,
valamint az írásbeli összegzésekről való tájékoztatás elmaradására vonatkozó
kifogások megalapozottak, és a Francia Köztársaság megsértette a 71/305 irányelv 12.
cikkének (5) bekezdéséből, valamint a 93/37 irányelv 8. cikkének (3) bekezdéséből, és
a 11. cikkének (5) bekezdéséből folyó kötelezettségeit.

95.

Az előzőekben kifejtettek alapján tehát meg kell állapítani, hogy a Région Nord-Pasde-Calais és a Département du Nord kezelésében lévő iskolaépületek építésére és
fenntartására vonatkozó építési beruházásokra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélésére irányuló, és három éven keresztül folyó különböző eljárásokkal a Francia
Köztársaság megsértette a Szerződés 59. cikkéből, valamint a 71/305 irányelv 12.
cikkének (5) bekezdéséből, a 26. cikkéből, és a 29. cikkének (2) bekezdéséből,
továbbá a 93/37 irányelv 8. cikkének (3) bekezdéséből, a 11. cikkének (5)
bekezdéséből, a 22. cikkének (2) bekezdéséből, és a 30. cikkének (2) bekezdéséből
folyó kötelezettségeit.
A költségekről

96.

Az Eljárási Szabályzat 69. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bíróság a költségek
viselését megoszthatja, illetve határozhat úgy is, hogy mindegyik fél viseli a saját
költségét, amennyiben mindkét fél részben pervesztes és részben pernyertes. M ivel a
Bizottság és a Francia Köztársaság részben pervesztes és részben pernyertes, a Bíróság
úgy határoz, hogy mindegyik fél viseli a saját költségét.

A fenti indokok alapján,
A BÍRÓSÁG
kimondja, hogy:
1)

A Région Nord-Pas-de-Calais és a Département du Nord kezelésében lévő
iskolaépületek építésére és fenntartására vonatkozó építési beruházásokra
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irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló, és három éven
keresztül folyó különböző eljárásokkal a Francia Köztársaság megsértette
az EK-S zerződés 59. cikkéből (jelenleg, módosítást követően, EK 49. cikk),
valamint az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1971. július 26-i
71/305/EGK tanácsi irányelv — amelyet módosított az 1989. július 18-i
89/440/EGK tanácsi irányelv — 12. cikkének (5) bekezdéséből, 26.
cikkéből, és a 29. cikkének (2) bekezdéséből, valamint az építési
beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv 8.
cikkének (3) bekezdéséből, a 11. cikkének (5) bekezdéséből, a 22. cikkének
(2) bekezdéséből, és a 30. cikkének (2) bekezdéséből folyó kötelezettségeit.
2)

A keresetet egyebekben el kell utasítani.

3)

A Francia Köztársaság és az Európai Közösségek Bizottsága viselik a saját
költségeiket.

Rodríguez Iglesias

M oitinho de Almeida

Edward
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Schint gen
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Ragnemalm

Skouris

Kihirdetve Luxembourgban, a 2000. szeptember 26-i nyilvános ülésen.
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