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Telefonadress GmbH
kontra
Telekom Austria AG, korábban Post & Telekom Austria AG
[a Bundesvergabeamt (Ausztria) által benyújtott
előzetes döntés iránti kérelem]
„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — 92/50/EGK irányelv —
Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések a távközlési ágazatban —
93/38/EGK irányelv — Közszolgálatra irányuló koncessziós szerződés”
C-324/98 sz. ügy
Az ítélet összefoglalása
A jogalkotások közeledése — A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban
működő vállalkozások közbeszerzési szerződéseinek odaítélési eljárásai — 93/38 irányelv —
Hatályosság — Nyilvános távközlési szolgáltatások nyújtására egy ajánlatkérő és egy
magánvállalat között írásban megkötött visszterhes szerződés — Beillesztés — Hasznosítási
jog formájában testet öltő ellenszolgáltatás — Hatály alóli kizárás — Az ajánlatkérők
kötelezettségei
(93/38 tanácsi irányelv)
A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési
eljárásainak összehangolásáról szóló 93/38 irányelv megcélozza az olyan írásbeli visszterhes
szerződést, amelyet egyrészről egy, valamely tagállam törvényhozása által kifejezetten
távközlési szolgáltatás teljesítésével megbízott vállalat — amelynek tőkéjét teljes mértékben e
tagállam állami szervei birtokolják –, másrészről egy magánvállalat kötött meg, abban az
esetben, ha a szerződés által az első vállalat a második vállalatot a lakosság részére történő
terjesztés céljából nyomtatott és elektronikus használatra alkalmas telefon előfizetői
összesítők (telefonkönyvek) gyártásával és megjelentetésével bízza meg.
M indamellett, annak ellenére, hogy a 93/38 irányelv célba veszi, az ilyen fajta szerződés a
közösségi jog jelenlegi állása szerint nem tartozik az irányelv hatálya alá, többek között azon
tény következtében, hogy az első vállalat által a második vállalatnak nyújtott ellenszolgáltatás
abban áll, hogy ez utóbbi — a fizetsége érdekében — megkapja saját szolgáltatása
hasznosítási jogát.
Annak ellenére, hogy az ilyen szerződések a közösségi jog jelenlegi állása szerint nem
tartoznak a 93/38 irányelv hatálya alá, az azokat megkötő ajánlatkérők kötelesek tiszteletben
tartani a Szerződés alapszabályait általánosságban, és különösképpen a nemzetiség
tekintetében a diszkrimináció-mentesség elvét, amely többek között egy átláthatósági
kötelezettséget foglal magában, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő számára az említett elv
tiszteletben tartásának biztosítását.
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Az ajánlatkérő ezen átláthatóságra irányuló kötelezettsége megfelelő nyilvánossági szint
biztosítását jelenti valamennyi potenciális ajánlattevő számára, amely lehetővé teszi a
szolgáltatási piacok verseny felé történő megnyitását, valamint az odaítélési eljárások
pártatlanságának ellenőrzését.
A nemzeti bíró feladata választ adni arra a kérdésre, hogy ezt a kötelezettséget tiszteletben
tartották-e az alapeljárás tárgyát képező ügy esetében, továbbá megvizsgálni az e célból
rendelkezésre álló bizonyítékok helytállóságát.
(lásd az 58., 60–63. pontot és az 1-4. rendelkezést)
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hatodik tanács)
*
2000. december 7.
A C-324/98 sz. ügyben,
a Bírósághoz a Bundesvergabeamt (Ausztria) által az EK-Szerződés 177. cikke (jelenleg EK
234. cikke) értelmében benyújtott, az e bíróság előtt
Telaustria Verlags GmbH,
Telefonadress GmbH
és
Telekom Austria AG, korábban Post & Telekom Austria AG
között,
a Herold Business Data AG
részvételével folyamatban levő perben a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK
tanácsi irányelv (HL L 209., 1. o.), valamint 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.) értelmezésére vonatkozó előzetes
döntéshozatal iránti kérelem tárgyában
A BÍRÓSÁG (hatodik tanács),
tagjai: V. Skouris (előadó), a második tanács elnöke, a hatodik tanács elnökeként eljáró bíró,
J.-P. Puissochet és F. M acken bírák,
főügyész: N. Fennelly,
hivatalvezető: L. Hewlett, tisztviselő,
figyelembe véve a benyújtott írásbeli észrevételeket:
―
*

a Telaustria Verlags GmbH nevében F. J. Heidinger, bécsi ügyvéd
Az eljárás nyelve: német.
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―

a Telekom Austria AG nevében C. Kerres és G. Diwok, bécsi ügyvédek

―

az osztrák kormány nevében
meghatalmazotti minőségben

―

a dán kormány nevében
meghatalmazotti minőségben

―

a francia kormány nevében K. Rispal-Bellanger, a Külügyminisztérium jogi
főosztályának főosztályvezető-helyettese, valamint A. Bréville-Viéville, ugyanezen
főosztály munkatársa meghatalmazotti minőségben

―

a holland kormány nevében M . A. Fierstra, a Külügyminisztérium helyettes
jogtanácsosa meghatalmazotti minőségben

―

az Európai Közösségek Bizottsága nevében M . Nolin és J. Schieferer, a jogi hivatal
tagjai, meghatalmazotti minőségben, segítőjük: R. Roniger, a Brüsszeli Ügyvédi
Kamaránál bejegyzett ügyvéd

W.

J.

Okresek,

M olde,

a Kancellária

Sektionschef-je

külügyminisztériumi

főosztályvezető

tekintettel a tárgyalásra készített jelentésre,
a Telaustria Verlags GmbH, képviseli: F. J. Heidinger, a Telekom Austria AG, képviseli: C.
Kerres, P. Asenbauer és M . Gregory, Director of Commercial Law a Telekom Austria AG
jogi hivatalában, meghatalmazotti minőségben, a Herold Business Data AG, képviseli: T.
Schirmer bécsi ügyvéd, az osztrák kormány, képviseli: M . Fruhmann a Kancellária részéről,
meghatalmazotti minőségben, a francia kormány, képviseli: S. Pailler, a Külügyminisztérium
jogi főosztályának munkatársa, meghatalmazotti minőségben, valamint a Bizottság, képviseli:
M . Nolin, segítője: R. Roniger szóbeli észrevételeinek a 2000. március 23-i tárgyaláson
történő meghallgatását követően,
a főügyész indítványának a 2000. május 18-i tárgyaláson történő meghallgatását követően,
meghozta a következő
ÍTÉLETET
Indokolás
1.

A Bundesvergabeamt (Szövetségi odaítélő iroda) 1998. április 23-i végzésével, amely
a Bírósághoz a következő év augusztus 26-án érkezett meg, az EK-Szerződés 177.
cikke (jelenleg EK 234. cikke) értelmében a szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992.
június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv (HL L 209., 1. o.), valamint 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.) értelmezésére vonatkozó hét, az előzetes döntéshozatal tárgyát
képező kérdést tett fel.
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2.

Ezeket a kérdéseket egy, a Telaustria Verlags GmbH-t (a továbbiakban: Telaustria) és
a Telefonadress GmbH-t (a továbbiakban: Telefonadress) a Telekom Austria AG-vel
(a továbbiakban: Telekom Austria) szembeállító perben vetették fel, amelynek tárgya
ez utóbbi vállalatnak a Herold Business Data AG-vel (a továbbiakban: Herold)
megkötött, nyomtatott és elektronikus használatra alkalmas telefonelőfizetői
összesítők (telefonkönyvek) elkészítéséről és megjelentetéséről szóló koncessziós
szerződése volt.
Normatív háttér
A közösségi szabályozás
A 92/50 irányelv

3.

A 92/50 irányelv 1. cikke a következőképpen rendelkezik:
„Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:
a)

«szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés»: egy szolgáltató és
egy ajánlatkérő közötti visszterhes írásbeli szerződés a következők kivételével:

(…)”
4.

A 92/50 irányelv nyolcadik preambulumbekezdése az alábbi pontosítást teszi:

„(…) szolgáltatás teljesítésére ezen irányelv csak akkor alkalmazható, ha arra
szerződést kötöttek; (…) szolgáltatás más módon, például jogszabály, rendelet vagy
munkaszerződés alapján történő teljesítésére nem alkalmazható.”
5.

A 92/50 irányelv tizenhetedik preambulumbekezdése továbbá az alábbiakat
állapítja meg:

„(…), a szolgáltatás-nyújtásra irányuló szerződésekre vonatkozó, a vízügyi, energia-,
szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások közbeszerzési eljárásairól
szóló, 1990. szeptember 17-i 90/531/EGK tanácsi irányelvben (HL L 297., 1. o.)
foglalt szabályokat ezen irányelv nem érintheti”.
A 93/38 irányelv
6.

A 93/38 irányelv 45. cikkének (3) bekezdésével összhangban a 90/531 irányelv
hatálya attól a naptól szűnik meg, amikor a 93/38 irányelvet alkalmazni kezdik. Az
említett rendelkezés (4) bekezdése ezen kívül leszögezi, hogy a 90/531 irányelvre
történő hivatkozásokat a 93/38 irányelvre történő hivatkozásokként kell értelmezni.

7.

A 93/38 irányelv huszonnegyedik preambulumbekezdésének alkalmazásában:
„(…) a szolgáltatás teljesítésére ezen irányelv csak abban az esetben alkalmazható, ha
az szerződésen alapul; (…) nem alkalmazható a szolgáltatások más alapokon, például
törvényi, rendeleti, közigaz gatási rendelkezés vagy munkaszerződés alapján történő
teljesítésére.”
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8.

A 93/38 irányelv 1. cikkének 2. pontja meghatározza, hogy „állami vállalat” „minden
olyan vállalat, amely fölött az állami szervek közvetlenül vagy közvetett módon
meghatározó befolyást gyakorolhatnak tulajdonjoguknál, pénzügyi hozzájárulásuknál
vagy a vállalatot irányító szabályok révén. M eghatározó befolyást kell feltételezni
akkor, amikor az állami szervek közvetlenül vagy közvetve egy vállalkozás
vonatkozásában:
―

a vállalat jegyzett tőkéjének többségét birtokolják

(…)”
9.

A 93/38 irányelv 1. cikke 4. pontjának meghatározása szerint „árubeszerzésre, építési
beruházásra és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések a 2. cikkben meghatározott
ajánlatkérők egyike, és egy szállító, vállalkozó vagy szolgáltató áltat írásban
megkötött visszterhes szerződések, amelyek tárgya:
a)

árubeszerzésre irányuló szerződés esetében (…)

b)

építési beruházásra irányuló szerződés esetében (…)

c)

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetében az a) és a b) pontban
említettektől eltérő bármilyen más tárgy a következők kivételével:

(…)”
10.

Ugyanennek a rendelkezésnek az utolsó albekezdése az alábbi pontosítást teszi:
„Azt a szerződést, amely szolgáltatás teljesítését és árubeszerzést is magában foglal,
árubeszerzésre irányuló szerződésnek kell tekinteni abban az esetben, ha az
árubeszerzés összértéke nagyobb, mint az ugyanazon szerződés hatálya alá tartozó
szolgáltatás értéke”.

11.

Továbbá a 93/38 irányelv 1. cikkének 15. pontja az alábbiak szerint határozza meg a
„nyilvános távközlési szolgáltatásokat” és a „távközlési szolgáltatásokat”:
„»nyilvános távközlési szolgáltatás«: olyan távközlési szolgáltatás, amellyel a
tagállamok kifejezetten egy vagy több távközlési vállalkozást bíztak meg;
távközlési szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely a rádiósugárzás és a televízió
kivételével teljes egészében vagy részben jelek nyilvános távközlési hálózaton
távközlési eljárások útján történő átviteléből és továbbításából áll”.

12.

A 93/38 irányelv 2. cikkének (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„1.

Ezt az irányelvet olyan ajánlatkérőkre kell alkalmazni, amelyek:

a)

állami hatóságok vagy állami vállalatok és a (2) bekezdésben említett
tevékenységek valamelyikét folytatják;
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(…)
2.

A következő tevékenységek tartoznak ezen irányelv hatálya alá:

(…)
d)

nyilvános távközlési hálózatok rendelkezésre bocsátása vagy üzemeltetése,
illetve egy vagy több nyilvános távközlési szolgáltatás biztosítása.”

A nemzeti szabályozás
13.

Az 1997. augusztus 1-jén hatályba lépett Telekommunikations gesetz (távközlési
törvény, BGBI. I, 1997, 100) rögzíti — többek között — egy hangtelefon-szolgáltatás
szolgáltatóinak, engedményeseinek, illetve hasznosítóinak kötelezettségeit.

14.

A Telekommunikations gesetz 19. cikkével összhangban egy nyilvános hangtelefonszolgáltatás
valamennyi szolgáltatójának
naprakész
adatokat tartalmazó
telefonkönyvet kell vezetnie, az előfizetők telefonszámairól információs szolgáltatást,
a sürgős hívások esetében ingyenes telefonos szolgáltatást kell biztosítania, a
szabályozó hatóság rendelkezésére kell bocsátania — kérés alapján ingyen — a
telefonkönyveket, valamint– a többi szolgáltató tekintetében — hetenkénti ésszerű
bérezést kell biztosítania elektronikusan olvasható formában, az információs
szolgáltatás vagy a telefonkönyvek megjelentetésének céljából.

15.

A Telekommunikationsgesetz 26. cikkének (1) bekezdése alapján a szabályozó
hatóságnak biztosítania kell, hogy rendelkezésre álljon egy olyan globális, egyedi
telefonkönyv, amely magában foglalja a nyilvános hangtelefon-szolgáltatások
valamennyi előfizetőjét. Azoknak az engedményeseknek, akik egy rögzített vagy
mobil hálózaton kínálnak nyilvános hangtelefon-szolgáltatást, fizetség ellenében
közölniük kell a szabályozó hatósággal az előfizetőikre vonatkozó adatokat annak
érdekében, hogy a hatóság elláthassa ezt a feladatát.

16.

Továbbá ugyanezen törvény 96. cikkének (1) bekezdése szerint egy nyilvános
távközlési szolgáltatás hasznosítójának telefonkönyvet kell létrehoznia. Ez utóbbi
lehet nyomtatott dokumentum, avagy telefonos információs szolgáltatás,
„Bildschirmtext” (videotex rendszer), elektronikus támogatás, illetve bármilyen más
kommunikációs technika. Az említett rendelkezés szintén előírja az adatokra és a
telefonkönyvek szerkezetére vonatkozó minimális követelményeket, valamint az
előfizetőkre vonatkozó adatok szabályozó hatóság, illetve harmadik fél felé történő
közlésének feltételét.
Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatal tárgyát képező kérdések

17.

A Telekommunikations gesetz által létrehozott Telekom Austria egy olyan
részvénytársaság, amelynek valamennyi részvényét az Osztrák Köztársaság birtokolja.
A társaság a Post & Telegraphenverwaltung (posta- és távirati hivatal) utódja, amely
átvette ez utóbbi korábbi funkcióit, köztük a nyilvános hangtelefon-szolgáltatások
valamennyi előfizetőjét magában foglaló telefonkönyv biztosításának kötelezettségét.
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18.

Amíg 1992 előtt a Post & Telegraphenverwaltung saját eszközeiből tett eleget kiadói,
nevezetesen a hivatalos telefonkönyv-kiadási kötelezettségének — a telefonkönyv a
„fehér oldalak” néven vált ismertté –, a nyomtatás és a terjesztés megnövekedett
költségei miatt 1992-ben úgy döntött, hogy partnert keres, és az említett telefonkönyv
kiadására szerződést kötött egy magánvállalattal.

19.

M ivel ez a szerződés 1997. december 31-én lejárt, a Post & Telegraphenverwaltung
utódja, a Telekom Austria 1997. május 15-én megjelentetett az Amtsblatt zur Wiener
Zeitungban (az osztrák Hivatalos Lap mellékletében) egy felhívást, amelynek
értelmében ajánlatokat várt „nyomtatott és elektronikus használatra alkalmas
telefonelőfizetői összesítők (telefonkönyvek) elkészítésére és megjelentetésére
irányuló közszolgálati koncesszió elnyerése érdekében, az 1998/1999-es kiadványtól
kezdve, majd pedig meghatározatlan időtartamra.”

20.

M ivel a Telaustria és a Telefonadress úgy ítélte meg, hogy a fent említett ajánlatok
benyújtására vonatkozó felhívást követően aláírandó szerződésre a közösségi és a
nemzeti jog által a közbeszerzési szerződések tekintetében előírt odaítélési eljárásokat
kellene alkalmazni, 1997. június 12-én és 17-én egymás után az 1997-es
Bundesvergabegesetz (szövetségi törvény a közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásairól, BGB1. I, 1997, 56, a továbbiakban: BVerG) 109. cikke alapján történő
egyeztetői eljárás megkezdése iránti kérelmet nyújtottak be a BundesVergabekontrollkommission-nál (szövetségi odaítélés-ellenőrző bizottság).

21.

Ezeknek
a
kérelmeknek
az
egyesítését
követően
a
BundesVergabekontrollkommission a felpereseknek kedvező ajánlást adott ki, amelyben úgy
döntött, 1997. június 20-án, hogy a BVerG rendelkezéseit kell alkalmazni a tervezett
szerződésre.

22.

M ivel az említett szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat a Telekom Austria
folytatta le, a Telaustria 1997. június 24-én ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel,
valamint fellebbezési eljárás kezdeményezése iránti kérelemmel kereste meg a
Bundesvergabeamt-ot. 1997. július 4-i kérelmével a Telefonadress csatlakozott az
eljáráshoz. 1997. július 8-án a Herold nevű társaság, amellyel a Telekom Austria
tárgyalásokat folytatott, ez utóbbi előterjesztéseinek támogatására bekapcsolódott.

23.

A Bundesvergabeamt előtt a Telekom Austria fenntartotta állítását, miszerint a
megkötendő szerződés nem tartozik a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélésére vonatkozó irányelvek hatálya alá, egyrészről mivel a
szerződés nem visszterhes, másrészről mivel jelen esetben egy, a 92/50 és a 93/38
irányelvek hatálya alá nem eső „közszolgálati koncesszióról” van szó.

24.

A Bundesvergabeamt — mivel korábban az ideiglenes intézkedés elrendelés e
tárgyában a felpereseknek kedvező végzést fogadott el — 1997. július 10-én ezt a
végzést újjal váltotta fel, amely átmenetileg engedélyezte a Telekom Austria és a
Herold közötti szerződéskötést azzal a feltétellel, hogy fennáll az említett szerződés
megszüntetésének a lehetősége egy megfelelő odaítélési eljárás lefolytatása érdekében,
amennyiben úgy tűnne, hogy a tervezett szerződés az odaítélésekkel kapcsolatos
közösségi és nemzeti szabályok hatálya alá esik.
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25.

1997. december 1-jén, nem sokkal azelőtt, hogy a Herold elnyerte a koncessziós
szerződést, a vállalat a GTE vállalat tulajdonába került, amely 1997. december 3-án
átadta a Telekom Austriának a Herold tőkéjéből való 26%-os részesedését, így ez
utóbbi a GTE és a Telekom Austria közös leányvállalata lett. 1997. december 15-én az
alapeljárásban perben álló szerződés formálisan létrejött a Herold és kisebbségi
részvényese, a Telekom Austria között.

26.

Az előzetes döntéshozatalra utaló végzés indokai között a Bundesvergabeamt
megállapítja, hogy ez a szerződés, amely egymást részben fedő több szerződésből áll,
nyomtatott telefonkönyvek elkészítésére irányul, és a Herold részéről többek között az
alábbi szolgáltatásokat foglalja magában: az előfizetőkre vonatkozó adatok gyűjtése,
kezelése és rendszerezése, a telefonkönyvek elkészítése és bizonyos kiadói
szolgáltatások. Ami a szerződőtárs fizetését illeti, az említett szerződés azt írja elő,
hogy a Herold szolgáltatásaiért cserébe nem részesül közvetlen javadalmazásban, de
azokat kereskedelmi úton kiaknázhatja.

27.

Tekintettel mindezen tényezőkre, nevezetesen a szolgáltató javadalmazási módjára,
amely ahhoz vezet, hogy az említett szerződés szolgáltatásra irányuló koncessziónak
minősül, továbbá a Bundesvergabeamt saját megfontolásaira, ez utóbbi — mivel
kételyei voltak a 92/50 és a 93/38 irányelv értelmezésére vonatkozóan — úgy döntött,
hogy elhalasztja a döntést, és az előzetes döntéshozatal tárgyát képező alábbi
kérdésekkel fordul a Bírósághoz.
„Fő kérdés:
A 92/50/EGK irányelvből, különösképpen a Bizottság 1991. január 31-i javaslatából
(COM (90) 372, HL C 23, 1991. január 31.), vagy a szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerződés fogalmának ugyanezen irányelv 1. cikke a) bekezdésében
található meghatározásából le lehet-e vonni azt a következtetést, hogy az irányelvnek
alárendelt ajánlatkérők által szolgáltató vállalatokkal megkötött szerződések bizonyos
csoportja eleve nem tartozik az irányelv hatálya alá, csupán néhány, a Bizottság COM
(90) 372 számú javaslatában felsorolt közös jellemző alapján, anélkül, hogy a
92/50/EGK irányelv 1. cikke a) bekezdésének i-viii pontját, illetve 4-6 cikkét kellene
alkalmazni?
Amennyiben a fő kérdésre igenlő a válasz:
A szerződések ezen fajtái is a 93/38/EGK irányelv hatálya alá tartoznak, különös
tekintettel ugyanezen irányelv huszonnegyedik preambulumbekezdésére?
Amennyiben a második kérdésre igenlő a válasz:
A szerződéseknek ezen, a 93/38/EGK irányelv hatálya alá nem tartozó fajtáit kielégítő
módon meg lehet-e úgy határozni — a COM (90) 372 sz. javaslatban foglaltakkal
analóg módon –, hogy alapvető tulajdonságuk az, hogy egy a 93/38/EGK irányelv
személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérő egy általa választott vállalatot egy olyan
szolgáltatás végrehajtásával bíz meg, amelyért az ajánlatkérő a felelős, a vállalatnak
átadott jogért cserébe pedig a vállalat gazdaságilag kiaknázhatja a kérdéses
szolgáltatást?
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Az első három kérdés kiegészítéseként:
Egy, a 93/38/EGK irányelv személyi hatálya alá eső ajánlatkérő által megkötött
szerződés, amely egyszerre rendelkezik a 93/38/EGK irányelv 1. cikke 4. pontja a)
bekezdésének értelmében vett szolgáltatásra irányuló szerződés tulajdonságaival, és
ugyanakkor más szerződéses természetű elemekkel is, amelyek nem tartoznak ennek
az irányelvnek a hatálya alá, az ajánlatkérő — amennyiben ez technikailag lehetséges
és gazdaságilag ésszerű — köteles-e elkülöníteni a teljes szerződésnek az irányelv
hatálya alá tartozó részét annak érdekében, hogy azt ugyanezen irányelv 1. cikkének 7.
pontja alapján szerződés-odaítélési eljárásnak vesse alá annak mintájára, amit a
Bíróság a 92/50/EGK irányelv hatályba lépését megelőzően a C-3/88 sz. ügyben előírt
egy olyan szerződés kapcsán, amely nem tartozott teljes mértékben a 77/62/EGK
irányelv hatálya alá?
Amennyiben erre a kérdésre igenlő a válasz:
Egy olyan szolgáltatás gazdasági kiaknázása kizárólagos jogának szerződés útján
történő engedélyezését, amely a szolgáltatónak ugyan nem meghatározható, ám az
általános tapasztalat szerint nem elhanyagolható, és valószínűleg a szolgáltatás
költségeit meghaladó jövedelmet fog biztosítani, úgy kell-e tekinteni, mint a
szolgáltatás végrehajtásának javadalmazását, ahogyan ezt a Bíróság a C-272/91 sz.
ügyben megállapította egy olyan árubeszerzésre irányuló szerződés esetében, amely
javadalmazás helyett átruházott egy az államhatalom által elismert jogot?
Az előző kérdések kiegészítéseként:
A 93/38EGK irányelv 1. cikke 4. pontjának a) és c) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket úgy kell-e értelmezni, hogy egy, a szolgáltatás-végrehajtást az
irányelv XVI. melléklete A részének 15. csoportja értelmében előirányzó szerződés
elveszíti szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés jellegét, és árubeszerzésre irányuló
szerződéssé válik, amennyiben a szolgáltatás eredményeképpen jelentős mennyiségű
azonos jószágtömeg kerül előállításra, amelynek az EK-Szerződés 9. és 30. cikke
értelmében vett gazdasági, és így áruértéke van?
Amennyiben erre a kérdésre igenlő a válasz:
A Bíróságnak a
árubeszerzésre
alkotórészétől,
eljárásnak kell
ésszerű?”

C-3/88 sz. ügyben hozott ítéletét úgy kell-e értelmezni, hogy az ilyen,
irányuló szerződésrészt el kell különíteni a szerződés többi
és a 93/38/EGK irányelv 1. cikkének 7. pontja szerint odaítélési
alávetni, amennyiben ez technikailag lehetséges és gazdaságila g

Az első és a második kérdésről
28.

Az első és a második kérdéssel, amelyeket együtt kell megvizsgálni, a nemzeti bírósá g
lényegében két problémát vet fel.

29.

Az egyik probléma annak a kérdésnek a megválaszolásából áll, hogy a 92/50 vagy a
93/38 irányelv — tekintetbe véve a szerződő feleket és a szerződés sajátos tárgyát —
megcélozza-e az olyan visszterhes szerződést, amelyet írásban kötött meg egyrészről
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valamely tagállam törvényhozása által kifejezetten egy távközlési szolgáltatás
teljesítésével megbízott vállalat — amelynek tőkéjét teljes mértékben e tagállam
hatóságai birtokolják –, másrészről egy magánvállalat, abban az esetben, ha a
szerződéssel az első vállalat a második vállalatot a lakosság részére történő terjesztés
céljából nyomtatott és elektronikus használatra alkalmas telefonelőfizetői összesítők
(telefonkönyvek) gyártásával és megjelentetésével bízza meg.
30.

A második felvetett probléma által az előzetes döntéshozatalra utaló bíróság
lényegében azt kérdezi, hogy egy ilyen szerződés — amelynek sajátos tárgyát az előző
pontban említett szolgáltatások képezik — annak ellenére, hogy az említett irányelvek
egyike megcélozza, ki van-e zárva a közösségi jog jelenlegi állása szerint a rá
vonatkozó irányelv hatálya alól, többek között annak következtében, hogy az első
vállalat által a második vállalatnak nyújtott ellenszolgáltatás abban áll, hogy ez utóbbi
— a fizetsége érdekében — megkapja a saját szolgáltatása hasznosítási jogát.

31.

Az elsőként felvetett probléma megválaszolása érdekében bevezetésül meg kell
állapítani, hogy — amint az a 92/50 irányelv tizenhetedik preambulumbekezdéséből
következik — az irányelv rendelkezései nem érinthetik a 90/531 irányelv
rendelkezéseit, amely irányelvet — mivel megelőzte a 93/38 irányelvet — ez
utóbbihoz hasonlóan egyaránt alkalmazni kellett a vízügyi, energia-, szállítási és
távközlési ágazatokban működő vállalkozások közbeszerzési szerződéseinek odaítélés i
eljárásaira.

32.

M ivel a 90/531 irányelvet felváltotta a 93/38 irányelv — mint ahogy ez az utóbbi
irányelv 45. cikkének (3) bekezdéséből következik –, és a 90/531 irányelvre történő
utalásokat ugyanezen rendelkezés (4) bekezdése szerint a 93/38 irányelvre történő
utalásokként kell érteni, a 90/531 ágazati irányelv hatályosságának idején alkalmazott
rendszer mintájára helyes azt a következtetést levonni, hogy a 92/50 irányelv
rendelkezései nem érinthetik a 93/38 irányelv rendelkezéseit.

33.

Következésképpen amikor egy szerződést célba vesz a szolgáltatások egy
meghatározott ágazatát irányító 93/38 irányelv, a 92/50 irányelv rendelkezései,
amelyeket a szolgáltatásokra általánosságban kell alkalmazni, nem alkalmazhatók.

34.

Ilyen körülmények között elegendő tehát csupán azt megvizsgálni, hogy az
alapeljárásban perben álló szerződést célba veheti-e a 93/38 irányelv, tekintetbe véve a
szerződő feleket és a szerződés sajátos tárgyát.

35.

E tekintetben meg kell határozni egyrészről azt, hogy egy olyan vállalat, mint a
Telekom Austria a 93/38 irányelv személyi hatálya alá esik-e, illetve másrészről azt,
hogy egy olyan szerződés, amelynek tárgyát az ezen ítélet 26. pontjában említett
szolgáltatások képezik, ez utóbbi irányelv tárgyi hatálya alá tartozik-e.

36.

A 93/38 irányelv személyi hatályát illetően kétségtelen, hogy — amint ez az előzetes
döntéshozatalra utaló végzésből következik — a Telekom Austria, amelynek tőkéje
teljes mértékben az osztrák állami szervek birtokolják — egy olyan állami vállalat,
amely fölött ez utóbbiak, összes tőkéjének az Osztrák Köztársaság általi birtoklás a
révén, meghatározó befolyást gyakorolhatnak. Ebből következik, hogy a Telekom
Austria az említett irányelv 1. cikkének 2. pontja szerinti állami vállalatnak minősül.
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37.

M ásfelől kétségtelen, hogy ennek az állami vállalatnak a tevékenysége — az azt
létrehozó Telekommunikationsgesetz alapján — nyilvános távközlési szolgáltatások
nyújtását foglalja magában. Következésképpen a Telekom Austria a 93/38 irányelv 2.
cikke (1) bekezdése a) pontjának, valamint e rendelkezés (2) bekezdése d) pontjának
együttes olvasata szerinti ajánlatkérőnek minősül.

38.

Továbbá, mivel az is kétségtelen, hogy az említett szerződés olyan szolgáltatások
elvégzését írja elő, amelyek a Telekommunikationsgesetz szerint a Telekom Austriára
tartoznak, és nyilvános távközlési szolgáltatások nyújtását foglalják magukban, annak
meghatározására, hogy az alapeljárásban perben álló szerződés a 93/38 irányelv
hatálya alá tartozik-e, elegendő azt megvizsgálni, hogy az említett szerződés sajátos
tárgyát célba veszik-e a 93/38 irányelv rendelkezései.

39.

E tekintetben meg kell állapítani, az előzetes döntéshozatalra utaló végzés mintájára,
hogy a Herold-hoz tartozó szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukban:
—

az előfizetőkre vonatkozó adatok gyűjtése, kezelése és rendszerezése annak
érdekében, hogy azok technikailag felhasználhatóak legyenek; ezek olyan
műveletek, amelyek a 93/38 irányelv XVI. A. mellékletének „Számítógépes és
azzal összefüggő szolgáltatások” elnevezésű, 7. csoportjához kapcsolódó
adatgyűjtési,
számítógépes
adatkezelési feladatokat
és
adatbanki
szolgáltatásokat igényelnek;

—

a telefonkönyvek kinyomtatása, amely az említett irányelv XVI. A.
mellékletének „Kiadói és nyomdai szolgáltatások eseti vagy szerződéses
alapon” történő megvalósítását célzó, 15. csoportjába tartozik;

—

a 93/38 irányelv XVI.
reklámszolgáltatások.

A.

mellékletének

13.

csoportjába

tartozó

40.

M ivel ezek a szolgáltatások közvetlenül kapcsolódnak a nyilvános távközlési
szolgáltatások nyújtásához, azt a következtetést kell levonni, hogy az alapeljárásban
perben álló szerződést, mivel sajátos tárgyát az előző pontban említett szolgáltatások
képezik, megcélozza a 93/38 irányelv.

41.

A nemzeti bíróság által felvetett második probléma megválaszolásának érdekében
bevezetésül meg kell állapítani, hogy a nemzeti bíróság egyrészről kérdéseit a
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló tanácsi irányelvre vonatkozó, 1990. december 13-i 91/C
23/01 bizottsági javaslathoz (HL 1991. C 23., 1. o., a továbbiakban: „1990. december
13-i javaslat”) kapcsolja, másrészről pedig maga határozza meg a Bizottság által e
dokumentumban javasolt közszolgálati koncessziót.

42.

E tekintetben fontos leszögezni, hogy a Bíróságnak módjában áll megválaszolnia a
másodikként felvetett problémát anélkül, hogy el kellene ismernie a közszolgálat i
koncessziónak az 1990. december 13-i javaslat 1. cikke h) pontjában említett
definícióját.

43.

Valóban rögtön meg kell állapítani, hogy a 93/38 irányelv 1. cikkének 4. pontja az
írásban megkötött visszterhes szerződésekre vonatkozik, és csupán útmutatókat
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tartalmaz a szerződő felek, valamint a szerződés tárgya tekintetében anélkül, hogy
nyíltan megcélozná a különösen a szolgáltató javadalmazási módja szempontjából
meghatározott közszolgálati koncessziókat, és bármiféle megkülönböztetést tenne
azon szerződések között, amelyek ellenszolgáltatása meghatározott, illetve amelyeké
hasznosítási jog formájában ölt testet.
44.

A Telaustria javaslata szerint a 93/38 irányelv úgy értelmezendő, hogy azok a
szerződések is az irányelv hatálya alá tartoznak, amelyek esetében az ellenszolgáltatás
hasznosítási jog formájában ölt testet. A vállalat szerint ahhoz, hogy egy ilyen
szerződésre alkalmazni kelljen a 93/38 irányelvet elegendő, ha a szerződés — az
irányelv 1. cikkének 4. pontjával összhangban — visszterhes szerződés, és írásban
kötötték meg. Nem lenne tehát jogos azt a következtetést levonni, hogy az ilyen
szerződések nem tartoznak a 93/38 irányelv hatálya alá azért, mert ez utóbbi nem
rendelkezik a szolgáltató javadalmazási módjáról. A Telaustria hozzáteszi, hogy az a
tény, hogy a Bizottság nem javasolta az ilyen típusú szerződésekre vonatkozó
rendelkezéseknek az irányelv hatályába történő beillesztését azt jelenti, hogy úgy
vélte, az irányelv valamennyi szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésre vonatkozik,
függetlenül a szolgáltató javadalmazási módjától.

45.

M ivel a Telekom Austria és a tagállamok észrevételeket tettek, valamint a Bizottság
vitatja ezt a magyarázatot, meg kell vizsgálni annak megalapozottságát a vonatkozó
irányelvek történetének tükrében, nevezetesen a szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerződések tárgyában.

46.

E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a Bizottság — akár az 1990. december 13-i
javaslatában, akár a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló tanácsi irányelvre vonatkozó, 1991.
augusztus 28-i 91/C 250/05 módosított javaslatában (HL C 250., 4. o., a továbbiakban:
„1991. augusztus 28-i javaslat”), amelyek a szolgáltatásnyújtásra irányuló
szerződéseket általánosságban irányító 92/50 irányelv elfogadásához vezettek,
kifejezetten javasolta a „közszolgálatra irányuló koncessziós szerződés” ezen irányelv
hatályába történő beillesztését.

47.

A Bizottság, amely a hatályba foglalást az „odaítélési eljárások egységességének
biztosítására” való törekvéssel igazolta, az 1990. december 13-i javaslat tizedik
preambulumbekezdésében a következőt fogalmazza meg: „fontos, hogy a
közszolgálatra irányuló koncessziós szerződésekre ezen irányelv ugyanúgy
vonatkozzon, ahogyan a 71/305/EGK irányelv alkalmazandó az építési beruházásra
irányuló koncessziós szerződésekre.” Annak ellenére, hogy az építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló,
1971. július 26-i 71/305/EGK tanácsi irányelv említését törölték az 1991. augusztus
28-i
javaslat
tizedik
preambulumbekezdéséből,
a
javaslat
említett
preambulumbekezdése kifejezetten megőrizte az „odaítélési eljárások egységességére”
való törekvés célkitűzését.

48.

M indazonáltal a törvényhozói eljárás során a Tanács törölt a közszolgálatra irányuló
koncessziós szerződésekre történő valamennyi utalást, többek között a tagállamok
között a közszolgálati funkciók átadása, valamint annak módozatai tekintetében
meglévő nézetkülönbségek miatt, mivel a feladatátadás módozatai nagy
egyensúlytalanságot hozhatnának létre e koncessziós szerződések megnyitásában (lás d
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az 1992. február 25-i közös állásponthoz csatolt, hasonló dátumú, a „Tanács
indoklása” elnevezésű, 4444/92 ADD 1. sz. dokumentum 6. pontját.)
49.

Hasonló sors várt a Bizottságnak a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési
ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló
tanácsi irányelvre vonatkozó, 1989. július 18-i 89/C 264/02 módosított javaslatában
(HL C 264., 22. o.) kifejezésre juttatott álláspontjára is, amely ezekben az ágazatokban
a közbeszerzési szerződések odaítélésének tekintetében az első irányelv, a 93/38
irányelvet megelőző 90/531 irányelv elfogadásához vezetett; a Bizottság e
javaslatában szintén néhány, a közszolgálati koncessziós szerződések irányítását célzó
rendelkezést javasolt az említett ágazatokban.

50.

M indazonáltal, mint ahogy az 1990. március 22-i, a „Tanács indoklása” elnevezésű,
5250/90 ADD 1. sz. dokumentum 10. pontjából következik, amely a vízügyi,
energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások közbeszerzési
szerződéseinek odaítélési eljárásairól szóló tanácsi irányelvre vonatkozó módosított
bizottsági javaslatról a Tanács által ugyanazon a napon kiadott közös állásponthoz lett
hozzácsatolva, a Tanács nem adott helyt a Bizottság ezen javaslatának, hogy a 90/531
irányelv tartalmazzon a közszolgálati koncessziós szerződésekre vonatkozó
szabályokat is, azzal az indoklással, hogy az ilyen fajta koncessziós szerződések csak
egyetlen tagállamban ismeretesek, és hogy a tagállamok által az említett ágazatokban
odaítélt közszolgálati koncessziós szerződések különböző formáinak mélyreható
tanulmányozása nélkül nem helyénvaló hozzáfogni azok törvényes szabályozásához.

51.

M indezen tényezők ismeretében meg kell állapítani, hogy a Bizottság a 90/531
irányelvet (HL C 337., 1. o.) módosító tanácsi irányelvre vonatkozó 1991. szeptember
27-i 91/C 337/01 javaslatában — amely irányelv-módosítás vezetett később a 93/38
irányelv elfogadásához — nem tett javaslatot a közszolgálati koncessziós szerződések
irányelvbe történő foglalására.

52.

Ezt a megállapítást az építési beruházásokra irányuló szerződésekre vonatkozó
irányelvek hatáskörének fejlődése is alátámasztja.

53.

A 71/305 irányelv — amely az építési beruházások tekintetében az első irányelv volt
— 3. cikkének (1) bekezdése valóban kifejezetten kizárta hatálya alól a koncessziós
szerződéseket.

54.

M indazonáltal a 71/305 irányelvet (HL L 210., 1. o.) módosító, 1989. július 18-i
89/440/EGK tanácsi irányelv beillesztette a 71/305 irányelvbe az 1/c cikket, amely
kifejezetten figyelembe vette az építési beruházásra irányuló koncessziós
szerződéseket azáltal, hogy ez utóbbiakra alkalmazandóvá tette a 12. cikke 3., 6., 7.,
valamint
9-(13)
bekezdésében,
illetve
15/b
cikkében
meghatározott
reklámszabályokat.

55.

Ezt követően a 71/305 módosított irányelvet felváltó, az építési beruházásra irányuló
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i
93/37/EGK tanácsi irányelv (HL L 199., 54. o.) kifejezetten említi a hatálya alá tartozó
szerződések között az építési beruházásra irányuló koncessziós szerződéseket.
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56.

Ezzel szemben a 93/38 irányelv, amelyet ugyanazon a napon fogadtak el, mint a 93/37
irányelvet, semmiféle rendelkezést nem írt elő a közszolgálati koncessziós szerződések
vonatkozásában. Következésképpen a közösségi törvényhozó úgy döntött, hogy ez
utóbbiakat nem rendeli a 93/38 irányelv hatálya alá. Amennyiben máshogy lett volna,
úgy azt kifejezetten jelezte volna, amint azt a 93/37 irányelv elfogadásakor tette.

57.

M ivel tehát a közszolgálatra irányuló koncessziós szerződések nem tartoznak a 93/38
irányelv hatálya alá, azt a következtetést kell levonni, hogy — a Telaustria által
javasolt értelmezéssel ellentétben — az ilyen jellegű szerződések nem tartoznak az
említett irányelv 1. cikkének 4. pontjában szereplő, „írásban megkötött visszterhes
szerződések” fogalmába.

58.

Ennélfogva az első és a második kérdésre azt a választ kell adni, hogy
—

a 93/38 irányelv megcélozza az olyan írásbeli visszterhes szerződést, amelyet
egyrészről egy, valamely tagállam törvényhozása által kifejezetten távközlési
szolgáltatás teljesítésével megbízott vállalat — amelynek tőkéjét teljes
mértékben e tagállam hatóságai birtokolják –, másrészről egy magánvállalat
kötött meg, abban az esetben, ha a szerződés által az első vállalat a második
vállalatot a lakosság részére történő terjesztés céljából nyomtatott és
elektronikus használatra alkalmas telefonelőfizetői összesítők (telefonkönyvek)
gyártásával és megjelentetésével bízza meg;

—

annak ellenére, hogy a 93/38 irányelv célba veszi, az ilyen fajta szerződés a
közösségi jog jelenlegi állása szerint nem tartozik az irányelv hatálya alá,
többek között azon tény következtében, hogy az első vállalat által a második
vállalatnak nyújtott ellenszolgáltatás abban áll, hogy ez utóbbi — a fizetsége
érdekében — megkapja saját szolgáltatása hasznosítási jogát.

59.

M indamellett az a tény, hogy egy ilyen szerződés nem tartozik a 93/38 irányelv
hatálya alá, nem képezi akadályát annak, hogy a Bíróság a hozzá több előzetes
döntéshozatal iránti kérdéssel forduló nemzeti bíróságnak hasznos választ adjon. E
célból a Bíróság hajlandó figyelembe venni olyan más értelmezési elemeket, amelyek
hasznosnak bizonyulhatnak az alapeljárás megoldásában.

60.

E tekintetben kívánatos megállapítani azt, hogy annak ellenére, hogy az ilyen
szerződések a közösségi jog jelenlegi állása szerint nem tartoznak a 93/38 irányelv
hatálya alá, az azokat megkötő ajánlatkérők kötelesek tiszteletben tartani a Szerződés
alapszabályait általánosságban, és különösképpen a nemzetiség tekintetében a
diszkrimináció-mentesség elvét.

61.

Amint a Bíróság az Unitron Scandinavia és 3-S C-275/98 sz. ügyben 1999. november
18-án hozott ítéletében (EBHT 1999. I-8291. o., 31. pont) megállapította, ez az elv
többek között valóban egy átláthatósági kötelezettséget foglal magában, amely
lehetővé teszi az ajánlatkérő számára az említett elv tiszteletben tartásának
biztosítását.

62.

Az ajánlatkérő átláthatóságra irányuló kötelezettsége megfelelő nyilvánossági szint
biztosítását jelenti valamennyi potenciális ajánlattevő számára, amely lehetővé teszi a
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szolgáltatási piacok verseny felé történő megnyitását, valamint az odaítélési eljárások
pártatlanságának ellenőrzését.
63.

A nemzeti bíró feladata választ adni arra a kérdésre, hogy ezt a kötelezettséget
tiszteletben tartották-e az alapeljárás tárgyát képező ügy esetében, továbbá
megvizsgálni az e célból rendelkezésre álló bizonyítékok helytállóságát.
A harmadik és az ötödik kérdésről

64.

Tekintetbe véve az első és második kérdésre adott válaszokat, nem szükséges
válaszolni a harmadik kérdésre, mivel ez utóbbit csak abban az esetben tették volna fel
a Bíróságnak, ha a második kérdésre igenlő lett volna a válasz.

65.

Továbbá, mivel az ötödik kérdést a harmadik kérdés pontosítása érdekében tették fel a
Bíróságnak, szintén nem szükséges annak megválaszolása.
A negyedik, a hatodik és a hetedik kérdésről

66.

Tekintetbe véve az első és második kérdésre adott válaszokat, szintén nem szükséges
válaszolni a negyedik, a hatodik és a hetedik kérdésre, mivel ezeket csak abban az
esetben tették volna fel a Bíróságnak, ha ez utóbbi azt állapította volna meg, hogy a
93/38 irányelv alkalmazandó az alapeljárásban perben álló szerződésre.
A költségekről

67.

A Bíróság felé észrevétellel élő osztrák, dán, francia és holland kormány, valamint az
Európai Közösségek Bizottsága részéről felmerült költségeket nem kell megtéríteni.
M ivel ez az eljárás az alapeljárásban résztvevő felek számára a nemzeti bíróság előtt
függőben lévő ügy egy szakaszát képezi, ez utóbbi bíróság dönt a költségek
viseléséről.

A fenti indokok alapján
A BÍRÓSÁG (hatodik tanács)
a Bundesvergabeamt 1998. április 23-i végzésével hozzá intézett kérdéseire válaszolva a
következőképpen határozott:
1)

—

A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő
vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993.
június 14-i 93/38/EGK tanácsi irányelv megcélozza az olyan írásbeli
visszterhes szerződést, amelyet egyrészről egy, valamely tagállam
törvényhozása által kifejezetten távközlési szolgáltatás teljesítésével
megbízott vállalat — amelynek tőkéjét teljes mértékben e tagállam
hatóságai birtokolják –, másrészről egy magánvállalat kötött meg,
abban az esetben, ha a szerződés által az első vállalat a második
vállalatot a lakosság részére történő terjesztés céljából nyomtatott
és elektronikus használatra alkalmas telefonelőfizetői összesítők
(telefonkönyvek) gyártásával és megjelentetésével bízza meg;
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—

annak ellenére, hogy a 93/38 irányelv célba veszi, az ilyen fajta
szerződés a közösségi jog jelenlegi állása szerint nem tartozik az
irányelv hatálya alá, többek között azon tény következtében, hogy
az első vállalat által a második vállalatnak nyújtott ellenszolgáltatás
abban áll, hogy ez utóbbi — a fizetsége érdekében — megkapja
saját szolgáltatása hasznosítási jogát.

2)

Annak ellenére, hogy az ilyen szerződések a közösségi jog jelenlegi állása
szerint nem tartoznak a 93/38 irányelv hatálya alá, az azokat megkötő
ajánlatkérők kötelesek tiszteletben tartani a Szerződés alapszabályait
általánosságban, és különösképpen a nemzetiség tekintetében a
diszkrimináció-mentesség elvét, amely többek között egy átláthatósági
kötelezettséget foglal magában, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő
számára az említett elv tiszteletben tartásának biztosítását.

3)

Az ajánlatkérő átláthatóságra irányuló kötelezettsége megfelelő
nyilvánossági szint biztosítását jelenti valamennyi potenciális ajánlattevő
számára, amely lehetővé teszi a szolgáltatási piacok verseny felé történő
megnyitását, valamint az odaítélési eljárások pártatlanságának
ellenőrzését.

4)

A nemzeti bíró feladata választ adni arra a kérdésre, hogy ezt a
kötelezettséget tiszteletben tartották-e az alapeljárás tárgyát képező ügy
esetében, továbbá megvizsgálni az e célból rendelkezésre álló bizonyítékok
helytállóságát.
Skouris

Puissochet

M acken

Kihirdetve Luxembourgban, a 2000. december 7-i nyilvános ülésen.
hivatalvezető
R. Grass

a hatodik tanács elnöke
C. Gulmann
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