C-337/98 sz. ügy
Európai Közösségek Bizottsága
kontra
Francia Köztársaság
„Kötelezettségmulasztás — A szállítási ágazatban működő vállalkozások közbeszerzési
szerződései — 93/38/EGK irányelv — M últbeli alkalmazás — A rennes-i agglomeráció
városi kerületében a könnyűmetró építési tervezete — Előzetes pályázati felhívás nélküli
tárgyalásos eljárás során odaítélt szerződés”
Az ítélet összefoglalása
1.

A jogalkotások közeledése — A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési
ágazatokban működő vállalkozások közbeszerzési szerződéseinek odaítélési eljárásai
— 93/38 irányelv — Az irányelv hatása az ajánlatkérőnek az átvételi határidő lejártát
megelőzően meghozott döntéseire — Hiány
(93/38 tanácsi irányelv)

2.

Kötelezettségmulasztási kereset — A kötelezettségmulasztás bizonyítéka — A
Bizottságra háruló feladat — A kötelezettségmulasztásra rávilágító elemek bemutatása
[EK-Szerződés 169. cikk (jelenleg EK 226. cikk)]

1.

A közbeszerzési szerződések területén a közösségi jog nem kötelezi egy tagállam
ajánlatkérőjét arra, hogy egy magánszemély kérésére beavatkozzon olyan, már létező
jogi kapcsolatokba, amelyeket meghatározatlan időre vagy több évre hoztak létre,
minthogy ezeket a kapcsolatokat a perben álló irányelv átvételi határidejének lejárt a
előtt hozták létre.
Ezt az általános elvet egy szerződés-odaítélési eljárás valamennyi olyan fázisára lehet
alkalmazni, amelyet egy irányelv átvételi határidejének lejárta előtt teljesítettek, de
olyan eljárás részét képezi, amelyet ezen időpontot követően fejeztek be.
Következésképpen egy közbeszerzési szerződés odaítélésekor az ajánlatkérőnek az
előzetes pályázati felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására irányuló döntésére
nem alkalmazandó a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban
működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/38 irányelv,
amennyiben a döntést az említett irányelv átvételi határidejének lejárta előtt hozták
meg, és olyan odaítélési eljárás részét képezi, amelynek szerződéskötése csak az
átvételi határidő lejárta után valósult meg.
(lásd a 38–39., 41-42. pontot)

2.

Egy, a Szerződés 169. cikke (jelenleg EK 226. cikke) szerinti kötelezettségmulasztási
eljárás keretében a Bizottság feladata, hogy megállapítsa az említett
kötelezettségmulasztás meglétét, és a Bírósághoz benyújtsa a kötelezettségmulasztás
meglétének igazolásához szükséges elemeket.
(lásd a 45. pontot)
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE
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2000. október 5.*
A C-337/98 sz. ügyben,
az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli: M . Nolin, a jogi hivatal tagja,
meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: C. Gómez de la Cruz-nál, a jogi hivatal
tagjánál, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,
felperesnek,
A Francia Köztársaság, képviseli: K. Rispal-Bellanger, a Külügyminisztérium jogi
főosztályának főosztályvezető-helyettese és A. Viéville-Bréville, ugyanezen főosztály
munkatársa, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: a Francia Nagykövetség
székhelye, 8 B boulevard Joseph II., Luxembourg,
alperes ellen,
amelynek tárgya annak elismertetése, hogy a rennes-i agglomeráció városi kerületében a
könnyűmetró építési tervezetének kidolgozására irányuló szerződés M atra-Transport
vállalatnak történő 1996. november 22-i odaítélésekor a Francia Köztársaság nem tett eleget a
vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/38/EGK tanácsi irányelvből (HL L
199. 84. o.), és különösen annak 4. cikke (2) bekezdéséből, valamint 20. cikke (2)
bekezdésének c) pontjából származó kötelezettségeinek
A BÍRÓSÁG,
tagjai: G. C. Rodríguez Iglesias, elnök, J. C. M oitinho de Almeida és L. Sevón tanácselnökök,
P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M . Wathelet és V. Skouris
(előadó), bírák,
főügyész: F. G. Jacobs,
hivatalvezető: D. Louterman-Hubeau, vezető tisztviselő,
tekintettel a tárgyalásra készített jelentésre,
a felek perbeszédének a 2000. február 2-i tárgyaláson történő meghallgatását követően,
amelynek során a Bizottságot M . Nolin képviselte, a Francia Köztársaságot pedig J.-F.
Dobelle,
a
Külügyminisztérium
jogi
főosztályának
főosztályvezeő-helyettese,
meghatalmazotti minőségben, valamint K. Rispal-Bellanger,
a főügyész indítványának a 2000. március 23-i tárgyaláson történő meghallgatását követően,
meghozta a következő
ÍTÉLETET
Indokolás
*

Az eljárás nyelve: francia.

2

1.

A Bíróság Hivatalához 1998. szeptember 14-én benyújtott kérelmével az Európai
Közösségek Bizottsága az EK-Szerződés 169. cikke (jelenleg EK 226. cikke) alapján
keresetet nyújtott be annak elismertetésére, hogy a rennes-i agglomeráció város i
kerületében a könnyűmetró építési tervezetének kidolgozására irányuló szerződés
M atra-Transport vállalatnak történő 1996. november 22-i odaítélésekor a Francia
Köztársaság nem tett eleget a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési
ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló,
1993. június 14-i 93/38/EGK tanácsi irányelvből (HL L 199. 84. o.), és különösen
annak 4. cikke (2) bekezdéséből, valamint 20. cikke (2) bekezdésének c) pontjából
származó kötelezettségeinek.
Jogi háttér
A közösségi szabályozás
A 93/38 irányelv

2.

A 93/38 irányelv 4. cikkének (1) és (2) bekezdése a következőket írja elő:
„1.
Árubeszerzésre, építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló
szerződések odaítélésekor, vagy tervezési pályázatok szervezésekor az ajánlatkérő az
ezen irányelv rendelkezéseihez hozzáigazított eljárásokat alkalmazza.
2.
Az ajánlatkérő biztosítja, hogy a különböző szállítók, vállalkozók vagy
szolgáltatók között ne legyen megkülönböztetés.”
3.

A 93/38 irányelv 20. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint:

„Az ajánlatkérő a következő esetekben előzetes pályázati felhívás nélkül alkalmazhat
szerződés-odaítélési eljárást:
…
c)

4.

ha műszaki vagy művészi sajátosságai miatt, illetve kizárólagos jogok
védelmével kapcsolatos okokból a szerződést csak egy meghatározott szállító,
vállalkozó vagy szolgáltató teljesítheti.”

A 92/50 irányelv 45. cikkének (1) és (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„1.
A tagállamok 1994. július 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az
irányelvnek megfeleljenek…
2.

…

3.
A 90/531/EGK irányelv hatálya attól az időponttól szűnik meg, amikor ezt az
irányelvet a tagállamok alkalmazni kezdik, ez azonban nem érinti a tagállamoknak a
hatályát vesztő irányelv 37. cikkében rögzített határidőkre vonatkozó kötelezettségeit.”

3

A 90/531/EGK irányelv
5.

Néhány szövegezési eltérésen kívül a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési
ágazatokban működő vállalkozások közbeszerzési szerződéseinek odaítélés i
eljárásairól szóló, 1990. szeptember 17-i 90/531/EGK tanácsi irányelv (HL L 297., 1.
o.) szállítók vagy vállalkozók közötti diszkrimináció-mentesség elvére (4. cikk),
valamint az előzetes pályázati felhívás nélküli szerződés-odaítélési eljárás
alkalmazhatóságának eseteire vonatkozó (15. cikk) rendelkezéseinek tartalma
megegyezik a 93/38 irányelv ezen ítélet 2. és 3. pontjában idézett megfelelő
rendelkezéseinek a tartalmával.

6.

A 90/531 irányelv 37. cikkének (1) és (2) bekezdése a következőket írja elő:
„1.
A tagállamok 1992. július 1-jéig megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul
tájékoztatják a Bizottságot.
2.
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben említett
intézkedéseket csak 1993. január 1-jétől alkalmazzák.
…”
A nemzeti szabályozás

7.

A közbeszerzési szerződések törvénykönyvének 104. II. cikke a következőképpen
hangzik:
„Abban az esetben, ha a szerződést csak egy meghatározott vállalkozó vagy szállító
teljesítheti, azt tárgyalás útján, előzetes pályázati felhívás nélkül odaítélhetik.
Az alábbi esetekben áll fenn ez a helyzet:
1.
Amennyiben az igényeket csak egy olyan szolgáltatás elégítheti ki, amely
találmányi szabadalom, hatósági engedély, vagy egyetlen vállalkozó, illetve szállító
által birtokolt kizárólagos jogok használatát teszi szükségessé;
2.
Amennyiben az igényeket csak egy olyan szolgáltatás elégítheti ki, amelyet
bizonyos műszaki feltételek, fontos előzetes beruházások, speciális berendezések vagy
a tudásbeli háttér (know-how) következtében csak egy bizonyos vállalkozó vagy
szállító tud teljesíteni;
3.

A 108. cikk utolsó mondatában említett szolgáltatások esetében.”

Ezek a szerződések fel vannak mentve a 38. cikkben előírt nyilvános verseny-felhívás i
kötelezettség alól.
A per előzményei
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8.

1989. október 26-i 89–18 sz. határozatában a Rennes-i agglomeráció községköz i
tömegközlekedési szakszervezetének szakszervezeti bizottsága (a továbbiakban:
Sitcar) az alábbiakról határozott:
„1°
meg kell erősíteni a korábbi döntéseket, amelyek szerint az agglomerációt
megfelelő fekvésű tömegközlekedéssel kell ellátni…
2°
Az első metróvonal esetében meg kell őrizni a „TAU” tanulmányban foglalt
útvonal vezérelveit, amelyek a következők:
—

érinti nyugat-kelet irányban Villejean-t;

—

észak-déli irányban átszeli a történelmi városközpontot;

—

a városi, városok közötti és vasúti közlekedési hálózatok legmegfelelőbb
összeköttetését biztosítva elvezet az állomáshoz;

—

a metróvonal legfontosabb, délkeleti szakasza érinti az Alma-Châtillon és
Blosne kerületeket…

3°

A VAL automata könnyűmetró-technológia választása…

4°
Az államtól a lehető legtöbb pénzügyi támogatás pályázat útján történő
igénylése…
5°
az előbbiekben jelzett alapokon minden hasznos kapcsolat kiépítése a Régióval
és a M egyével…
6°
annak engedélyezése, hogy a Hivatal a megkötendő szerződés megvizsgálása
érdekében lefolytathassa a szükséges konzultációkat a Szakszervezeti Bizottság soron
következő ülésén, az Előzetes Tervezetre vonatkozó tanulmányok elkészítése
céljából…
7°
a községeknek a SITCAR-hoz való hozzájárulásuk jelenlegi elosztási rátája
módosításának mielőbbi megvizsgálása…”
9.

1990. július 19-i 90-25 sz. határozatában a Sitcar szakszervezeti bizottsága az
alábbiakról határozott:
„1°
intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a VAL-tervezet «rendszer és
a rendszerhez kapcsolódó felszerelések» c. részének tanulmányai és megvalósítás a
lehetővé tegyék egy szerződés megkötését a M atra-Transport vállalattal, mihelyt ez
utóbbi kész megegyezni egy garantált célzott árról,
2°
jóvá kell hagyni egy segítségnyújtási és az Előzetes Tervezetre vonatkozó
tanulmányokat kiegészítő tanulmányok lefolytatására irányuló szerződés említett
vállalattal történő megkötését, amely a VAL-tervezet »Polgári M érnökség és a
rendszerhez nem kapcsolódó felszerelések« c. részének összefoglalása lenne, valamint
a Bizottság elnökének felhatalmazása a szerződés aláírására.”
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10.

A M atra — elnök vezérigaz gatójának 1991. július 9-i, a Sitcar szakszervezeti
bizottságának elnökéhez intézett levelében — pontosan meghatározta, hogy a tervezet
garantált ára 1991. márciusi vonatkozásban 987 millió FRF, 1991. januári értéken
számolva. A M atra elnök vezérigaz gatója mindazonáltal jelezte, hogy a Sitcar kérésére
a vállalat előzetesen az árhoz képest „olyan megtakarítási lehetőségeket” keresett,
„amelyek mind a M atra Transport által nyújtandó kiegészítő szolgáltatásokból, mind
pedig olyan program-módosító javaslatokból származnak, amelyek nem rontanák az
általa nyújtott szolgáltatás minőségét.” Ennek alapján a M atra elnök vezérigaz gatója
néhány, a programra vonatkozó adatmódosítást javasolt a Sitcarnak, és kijelentette,
hogy amennyiben ezeket az újonnan javasolt adatokat jóváhagyják, a VAL-tervezet
„Rendszer” részének garantált árát le lehetne csökkenteni egy 953,2 millió FRF-os
összegre, adó nélkül, 1991. januári értéken számolva.

11.

1993. március 30-i 93-44 sz. határozatában a rennes-i agglomeráció városi kerület i
tanácsa (a továbbiakban: „kerületi tanács”), amely 1992-ben lépette a Sitcar helyére,
egyrészről jóváhagyta a M atra által a tárgyalásos eljárás keretében javasolt kivitelezés i
szolgáltatást, másrészről felhatalmazta a rennes-i agglomeráció tömegközlekedés i
vegyesvállalatát (a továbbiakban: „Semtcar”) a M atra-val történő szerződéskötésre a
kerületi tanács 1993. január 15-i határozatával jóváhagyott megbízási egyezmény
rendelkezéseivel összhangban.

12.

1994. február 16-i ítéletével a rennes-i elsőfokú közigazgatási bíróság (Franciaország)
semmisnek nyilvánította a rennes-i agglomeráció városi kerületében a könnyűmetró
megépítésére vonatkozó tervezettel (a továbbiakban: DUP) kapcsolatos 1993. február
15-i közhasznossági nyilatkozatát, amelynek egyik következményeként az állam nem
adta meg a korábban a munkálatok finanszírozására előirányzott támogatását.

13.

1995. szeptember 22-i 95-233 sz. határozatában a kerületi tanács úgy döntött, hogy
„visszavonja a M atra-Transport-tal letárgyalt szerződést jóváhagyó, és annak a
SEM TCAR által történő aláírását engedélyező 1993. március 30-i 93-44 sz.
határozatot, mivel ez utóbbi a legkisebb mértékben sem képezte a végrehajtás tárgyát,
és időközben tárgytalanná vált.” Továbbá ugyanazon a napon kiadott 95-234. számú
határozatában a kerületi tanács döntött arról, hogy „kérni fogja a SEM TCAR-tól a
szerződés M atra-Transporttal történő végleges kidolgozásának újrakezdését a
beruházás számára előirányzott előirányzati pénzügyi keretben, valamint ez utóbbinak
a Kerülethez jóváhagyás céljából történő újbóli benyújtását.”

14.

Végül a kerületi tanács — 1996. november 22-i 96-280 sz. határozatában —
jóváhagyta a M atra-Transport International Vállalattal megkötendő, „a VAL-tervezet
Rendszer és a rendszerhez kapcsolódó felszerelések c. részének megvalósításával
kapcsolatos megtárgyalt szerződéstervezet feltételeit”, a szerződés teljes összege
„1996. novemberi értéken számolva 1 054 360 000 frank volt adó nélkül, amely egy
nettó
1 050 490 000 frank összegű végleges részre, valamint egy nettó 3 870 000 frank
összegű feltételes részre” oszlott. A tanács engedélyezte azt is, hogy a „SEM TCAR az
1993. február 23-i megbízási egyezmény 7.4 cikke alapján aláírja a szerződést.”
A peres eljárás
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15.

A Bizottság, mivel panasszal keresték meg a rennes-i agglomeráció városi kerületében
az automata könnyűmetró-építési tervezet M atra vállalatnak történő odaítélésének
feltételei kapcsán, 1997. január 7-i levelében a francia hatóságoktól e szerződés
odaítélésére vonatkozó különböző információkat kért, előírva, hogy igazolják, miért
alkalmaztak — a közbeszerzési szerződések törvénykönyve 104. cikkének (II)
bekezdése alapján — előzetes pályázati felhívás nélküli tárgyalásos eljárást a
szerződés odaítélésekor.

16.

A francia hatóságok a Bizottságnak egy 1997. február 17-én kelt levélben, valamint
két kiegészítő jegyzetben válaszoltak — 1997. február 25-én, illetve március 4-én.
Ezek többek között kifejezésre juttatták, hogy a perben álló szerződést a Sitcar
szakszervezeti bizottságának 1989. október 26-i határozata által ítélték oda, ezt az
időpontot választotta az ajánlatkérő a M atra által szállítandó, VAL típusú automata
metrórendszerrel való ellátás teljesítésére. A francia hatóságok szerint ez a döntés
felért a szerződés odaítélésével a 90/531 irányelv 1993. január 1-jei hatályba lépését
megelőzően, és méginkább a 93/38 irányelv és különösen annak 4. cikke (2)
bekezdésének, valamint 20. cikke (2) bekezdése c) pontjának 1994. július 1-jei
hatályba lépését megelőzően. Ezen felül a francia hatóságok kiegészítésképpen
jelezték, hogy egyedül a M atra vállalat volt képes a közösség igényeinek megfelelni. E
tekintetben kifejezésre juttatták, hogy a vállalat már több fontos előzetes beruházást
hajtott végre Rennes környékén, és arra a következtetésre jutottak, hogy egyetlen
közösségi szabályt sem szegtek meg.

17.

A Bizottság, mivel ezt a választ nem találta kielégítőnek, 1997. június 17-i levelében
— a Szerződés 169. cikkében előírt eljárással összhangban — felszólította a francia
hatóságokat, hogy hat héten belül nyújtsák be észrevételeiket a közbeszerzési
szerződések törvénykönyve 104. cikkének (II) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek
— amelyek az ajánlatkérő döntésének jogi alapját képezték — a 93/38 irányelv 20.
cikke (2) bekezdésének c) pontjában foglalt követelményekkel való
összeférhetőségéről.

18.

A francia hatóságok 1997. augusztus 20-i levelükben eleget tettek a felszólításnak,
újból megerősítve, hogy a döntést, amely a M atra-nak ítélte a szerződést, az 1989.
október 26-i határozat révén hozták meg, valamint — kiegészítésképpen —
megerősítették, hogy a közbeszerzési szerződések törvénykönyve 104. cikkének (II)
bekezdése összefér a 93/38 irányelv 20. cikke (2) bekezdésének c) pontjában
foglaltakkal. Két kiegészítő választ nyújtottak be 1997. szeptember 29-én, illetve
november 7-én.

19.

M ivel a Bizottság úgy vélte, hogy ezek a válaszok nem tartalmaztak olyan elemeket,
amelyek megkérdőjelezték volna a felszólító levelében szereplő panaszokat, 1998.
március 5-én indokolt véleménnyel fordult a Francia Köztársasághoz, amelyre ez
utóbbi 1998. június 12-én válaszolt.

20.

Ilyen jogi és ténybeli körülmények között nyújtotta be a Bizottság ezen keresetét.
Az ügy érdemére nézve

21.

A Bizottság úgy véli, hogy a rennes-i agglomeráció városi kerületében a könnyűmetró
építésére vonatkozó tervezetnek a M atra vállalat részére tárgyalásos eljárás útján,
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előzetes pályázati felhívás nélkül történő odaítélése a 93/38 irányelv és különösen
annak 4. cikke (2) bekezdésének, valamint 20. cikke (2) bekezdése c) pontjának
megsértését jelenti.
22.

M ivel ezen ítélet 8-11. pontjából az következik, hogy a perben álló szerződésre
vonatkozó bizonyos ténybeli elemekre a 93/38 irányelv átvételi határidejének lejárt a
előtt került sor, helyénvaló — az irányelv említett megsértésének megállapítását
megelőzően — megvizsgálni, hogy az irányelv alkalmazandó-e a perben álló eljárásra.

23.

A Sitcar szakszervezeti bizottságának 1990. július 19-i határozatából, és
különösképpen abból az állításból, amely szerint „a VAL-tervezet «rendszer és a
rendszerhez kapcsolódó felszerelések» c. részének tanulmányai és megvalósítás a
lehetővé teszik a szerződés megkötését a M atra-Transport vállalattal, mihelyt ez
utóbbi kész megegyezni egy garantált célzott árról” az következik, hogy ebben az
időpontban az ajánlatkérő és a M atra között már folyamatban voltak a tárgyalások.

24.

Továbbá 1991. július 9-i levelében a M atra elnök-vezérigazgatója megerősítette, hogy
amennyiben az általa javasolt bizonyos tervezetmódosítások elfogadásra kerülnek, a
VAL-tervezet „Rendszer” részének ára lecsökkenhetne egy 953,2 millió FRF-os
összegre adó nélkül, 1991. januári értéken számolva, amely komoly utalást jelent arra
nézve, hogy ebben az időpontban az ajánlatkérő és a M atra közötti tárgyalások már
előrehaladott állapotban voltak.

25.

Ebből az következik, hogy az ajánlatkérő M atra-val folytatott tárgyalásait 1994. július
1-je, a 93/38 irányelv átvételi határidejének lejárta előtt megkezdték, sőt 1993.
augusztus 9. előtt, amely az irányelv Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő
közzétételének dátuma.

26.

M ivel a tárgyalások a tárgyalásos odaítélési eljárás alapvető tulajdonságával
rendelkeznek, meg kell állapítani, hogy jelen esetben a perben álló eljárást a 93/38
irányelv elfogadása előtt indították el, és méginkább annak átvételi határidejének
lejárta előtt. M árpedig ez az irányelv az 1994. július 1. előtt már megkezdett és az ezen
a napon még mindig folyamatban lévő eljárások esetében nem irányoz elő átmeneti
szabályokat.

27.

Ennélfogva a 93/38 irányelv Bizottság által a jelen esetben felelevenített
rendelkezéseinek alkalmazásáról történő állásfoglalás érdekében, és mivel a perben
álló eljárás hosszú időtartamra terjedt ki, először is helyénvaló megkeresni az erre az
eljárásra ratione temporis alkalmazandó jogot.

28.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy szerződés-odaítélési eljárásra alkalmazandó jo g
meghatározásához rendesen a szerződés odaítélésének dátumát kell figyelembe venni.
A Bizottság nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az odaítélési eljárás megkezdésének
időpontját is figyelembe lehessen venni. M indazonáltal leszögezi, hogy az eljárás
megkezdése és a szerződés odaítélése között egy ésszerű időeltolódásnak kell lennie,
amely a jelen esetben nem áll fenn.

29.

A Bizottság szerint a perben álló szerződést csak az 1996. november 22-i döntés által
ítélték oda, azaz jóval a 93/38 irányelv hatályba lépése után. Úgy ítéli meg, hogy az
1989. október 26-i döntés csupán a VAL automata könnyűmetró-technológia
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választásáról szólt, amely terméket abban az időben legalább két építő fejlesztette ki.
M ég 1990. július 19-én sem lett volna lehetséges a M atra-val való szerződéskötésről
beszélni, hiszen hiányzott a megegyezés az árról, illetve a szerződés alkotóelemeiről.
Következésképpen a döntésre, amely a szerződést a M atra-nak ítélte oda, csak az
1993. március 30-i kerületi tanácsi határozattal kerülhetett sor, tehát azt követően,
hogy az említett vállalat formálisan elkötelezte magát egy garantált ár vonatkozásában.
30.

A Bizottság biztosít afelől, hogy amennyiben erre az időpontra mindenről született
volna megegyezés, nem nyújtotta volna be ezt a keresetet, jóllehet a 90/531 irányelv
ekkor már hatályba lépett. M indazonáltal rávilágít arra, hogy miután a rennes-i
elsőfokú közigazgatási bíróság semmisnek nyilvánította a DUP-öt, az ajánlatkérő
visszavonta az 1993. március 30-i határozatot, habár erre jogilag semmi sem
kényszerítette. M árpedig — a francia közigazgatási jog szerint — a visszavonás
egyenértékű a vitás ügyekben történő érvénytelenítéssel. A Bizottság ebből arra
következtet, hogy — mivel a visszavonást a M atra nem támadta meg — az véglegess é
vált, amelynek következtében az említett határozatot úgy kell tekinteni, mintha
sohasem létezett volna. Tehát az 1996. november 22-i határozattal ítélték a M atra-nak
a peres szerződést.

31.

Ezzel szemben a francia kormány úgy véli, hogy bár a közbeszerzési szerződések
meghatározása a közösségi jog szerint magában foglalja, hogy azokat írásban kell
megkötni, ez nem képezi akadályát annak, hogy az ilyen eljárásra alkalmazandó jo g
megállapításához egyedül az odaítélési eljárás megkezdésének időpontját vegyék
figyelembe. Továbbá az a feltétel, hogy az eljárás megkezdése, valamint a szerződés
odaítélése között ésszerű időponteltérésnek kell lennie ahhoz, hogy az alkalmazandó
jog meghatározásakor az eljárás kezdési időpontját vegyék figyelembe, sem a
közösségi törvényhozásban, sem pedig a Bíróság joggyakorlatában nem szerepel.

32.

A francia kormány úgy ítéli meg, hogy a M atra-nak a szerződés nyerteseként való
megjelölése nem az 1996. november 22-i határozathoz nyúlik vissza, hanem —
magától értetődően — az 1989. október 26-i döntéshez, mivel a VAL a M atra egyik
termékmárkája, rajta kívül semelyik más vállalatot nem választhatta volna az
ajánlatkérő szerződéstársnak. Ami az 1990. július 19-i határozatot illeti, az odaítélés i
döntést képezett: a francia kormány szerint amint a határozat végrehajtó jelleget öltött,
és a M atra elkötelezte magát az ár vonatkozásában, ez utóbbinak jogában állt elvárni
annak tiszteletben tartását, amennyiben az említett határozat az ő javára egyéni jogokat
biztosított. M ivel a M atra 1991. július 9-én elkötelezte magát egy nettó 953,2 millió
FRF összegű garantált árra, ezt követően rögtön jogában állt a szerződés megkötése a
rennes-i agglomeráció városi kerületével.

33.

Ami az 1993. március 30-i határozat visszavonását illeti, a francia kormány kifejezésre
juttatta, hogy az egyrészről rá volt kényszerítve az ajánlatkérőre, másrészről pedig
nem a szerződés alkotórészeinek újratárgyalása indokolta. Továbbá nem lehetett célja
vagy következménye, hogy megkérdőjelezze a M atra-val történő szerződéskötésről
határozó, 1990. július 19-i döntést. Az okirat visszavonásával a kerületi tanács csupán
elhalasztotta a szerződés aláírását, a DUP érvénytelenítéséből levont következtetés
alapján, amely okirat a prefektustól származik, és amelynek érvénytelenítése sem a
rennes-i agglomeráció városi kerületének, sem a szerződés kedvezményezettjének, a
M atra-nak nem tulajdonítható.
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34.

A francia kormány elfogadja, hogy ennek az okiratnak a visszavonása a jogi kiutalásos
szerződés eltűnésével jár úgy a jövő, mint a múlt szempontjából. De mivel alapjában
véve szerződéses kikötésekről van szó, azok véleménye szerint — ha ugyan nem
minősülnek érvényesnek — az eljárásbeli formalitásokon túl legalábbis minden
kifogástól mentesek, és következésképpen a szerződés-odaítélési eljárás — ha ugyan
nem jogosan — legalábbis ténylegesen egyszerűen fel volt függesztve az új DUP-re
való várakozás idejére. Következésképpen az 1993. március 30-i határozat
visszavonása tisztán formális lenne, és ennélfogva alapjában véve nem sérthetné az
eljárás folyamatosságát.

35.

Kívánatos emlékeztetni arra, hogy egyrészről ezzel a kötelesség-mulasztási keresettel
a Bizottság a 93/38 irányelv rendelkezéseinek megsértését rója fel a Francia
Köztársaságnak, amely véleménye szerint az ajánlatkérő egy meghatározott
döntésében gyökerezik. Ez a döntés arra vonatkozott, hogy az ajánlatkérő előzetes
pályázati felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását választotta a perben álló
szerződés odaítélésekor. A Bizottság szerint ezt a választást nem alapozza meg a 93/38
irányelv 20. cikkének (2) bekezdése.

36.

Fontos megállapítani egyrészről, hogy egy közbeszerzési szerződés odaítélésekor az
ajánlatkérőnek a követendő eljárás típusával, valamint az előzetes pályázati felhívás
lefolytatásának szükségességével, illetve szükségtelenségével kapcsolatos döntése az
eljárás egy különálló részét képezi, amelynek során meghatározásra kerülnek az
eljárás lefolytatásának alapvető jellemzői, és amely normális esetben csak az eljárás
megkezdésekor történhet meg.

37.

Ennélfogva annak eldöntéséhez, hogy a 93/38 irányelvet alkalmazni kell-e egy ilyen
döntésre, és így annak meghatározásához, hogy az ajánlatkérőnek milyen
kötelezettségei származtak a közösségi jogból e tekintetben, elvileg kívánatos
figyelembe venni az említett döntés elfogadásának időpontját.

38.

Természetesen a jelen esetben az előzetes pályázati felhívás nélküli tárgyalásos eljárás
alkalmazására irányuló döntés egy olyan odaítélési eljárás részét képezi, amelynek
szerződéskötése csak 1996. novemberében valósult meg, azaz több mint két évvel a
93/38 irányelv átvételi határidejének lejárta után. Azonban a közbeszerzési
szerződésekre vonatkozó joggyakorlat szerint a közösségi jog nem kötelezi egy
tagállam ajánlatkérőjét arra, hogy egy magánszemély kérésére beavatkozzon olyan,
már létező jogi kapcsolatokba, amelyeket meghatározatlan időre vagy több évre
hoztak létre, minthogy ezeket a kapcsolatokat az irányelv átvételi határidejének lejárt a
előtt hozták létre (e tekintetben lásd a C-76/97 sz. Tögel-ügyben 1998. szeptember 24én hozott ítéletet, EBHT 1998. I-5357. o., 54. pont).

39.

Amennyiben igaz, hogy a fent említett Tögel-ítélet egy, a szolgáltatásnyújtásra
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló,
1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv (HL L 209., 1. o.) átvételi határidejének
lejártát megelőzően aláírt szerződésre vonatkozik, akkor mindenek ellenére az abban
megfogalmazott általános elv egy szerződés-odaítélési eljárás valamennyi olyan
fázisára alkalmazható, amelyet egy irányelv átvételi határidejének lejárta előtt
teljesítettek, de olyan eljárás részét képezi, amelyet ezen időpontot követően fejeztek
be.
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40.

Ami a Bizottság azon érvelését illeti, hogy annak meghatározásához, hogy egy
múltbeli eljárás során alkalmazni kellett-e a 93/38 irányelvet, a szerződés
odaítélésének időpontját kell figyelembe venni, elegendő megállapítani, hogy a
jogbiztonság elvével ellentétes lenne az alkalmazandó jogot a szerződés-odaítélési
időpontra való hivatkozással meghatározni, mivel ez az időpont az eljárás végét
jelenti, míg az ajánlatkérő normális esetben az eljárás kezdetén dönt arról, hogy
alkalmazzon-e vagy sem előzetes pályázati felhívást.

41.

Ebben az esetben — még ha az aktákhoz csatolt iratokból nem is következik
egyértelműen, hogy a perben álló szerződés odaítélésekor az ajánlatkérő formális
döntést hozott az előzetes pályázati felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására
— fontos emlékeztetni arra, hogy 1990. július 19-i határozatában a Sitcar
szakszervezeti bizottsága döntést hozott arról, hogy „intézkedéseket kell hozni annak
érdekében, hogy a VAL-tervezet «rendszer és a rendszerhez kapcsolódó felszerelések»
c. részének tanulmányai és megvalósítása lehetővé tegyék egy szerződés megkötését a
M atra-Transport vállalattal”. Lényegében az következik ebből a mondatból, hogy
legkésőbb e határozat időpontjáig, és így jóval a 93/38 irányelv átvételi határidejének
lejárta előtt, az ajánlatkérő már döntött az előzetes pályázati felhívás nélküli
tárgyalásos eljárás alkalmazásáról.

42.

Következésképpen kívánatos levonni azt a következtetést, hogy a rennes-i
agglomeráció városi kerületében a könnyűmetró-építési-tervezettel kapcsolatos
szerződés odaítélésekor az ajánlatkérőnek az előzetes pályázati felhívás nélküli
tárgyalásos eljárás alkalmazására irányuló döntésére nem alkalmazandó a 93/38
irányelv.

43.

M indamellett kívánatos emlékeztetni arra, hogy 1995. szeptember 22-i két különböző
határozatával az ajánlatkérő egyrészről visszavonta a szerződést a M atra-nak odaítélő
1993. március 30-i határozatát, valamint másrészről arra kérte a Semtcar-t, hogy
folytassa a tárgyalásokat ezzel a vállalattal.

44.

Ennélfogva meg kell vizsgálni, hogy az 1995. szeptember 22. után megkezdett
tárgyalások lényegesen más tulajdonságokkal rendelkeznek-e a már lefolytatott
tárgyalásokhoz képest, és hogy — következésképpen — kimutatják-e a felek azon
szándékát, hogy a szerződés alapvető feltételeit újratárgyalják oly módon, hogy a
93/38 irányelv rendelkezéseinek alkalmazása indokolt lehetne.

45.

E tekintetben bevezetésül kívánatos emlékeztetni arra, hogy az állandó joggyakorlat
szerint a Bizottság feladata, hogy a Szerződés 169. cikke szerinti
kötelezettségmulasztási
eljárás
keretében
megállapítsa
az
említett
kötelezettségmulasztás meglétét, és a Bírósághoz benyújtsa a kötelezettségmulasztás
meglétének igazolásához szükséges elemeket (lásd — többek között — a Bizottság
kontra Franciaország C-96/98 sz. ügyben 1999. november 25-én hozott ítéletet, EBHT
1999. I-8531. o., 36. pont).

46.

Ebből az következik, hogy a jelen esetben a Bizottság feladata az összes olyan elem
bemutatása, amely szükséges annak megállapításához, hogy 1995. szeptember 22. után
új tárgyalásokat kezdtek, amelyek kimutatták a feleknek a szerződés alapvető feltételei
újratárgyalására irányuló szándékát, ami igazolhatná a 93/38 irányelv
rendelkezéseinek alkalmazását.
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47.

E tekintetben a Bizottság kifejezésre juttatja, hogy az 1993. március 30-i, valamint
1996. november 22-i határozatok elemzése kimutatja, hogy a tárgy és az ár
vonatkozásában különböző ajánlatokról van szó. A Bizottság szerint az 1993-as ajánlat
adó nélkül egy 966,4 millió FRF összegű VAL 206-os rendszerről szól, míg az 1996os a VAL 208-as rendszert ajánlja nettó 1 054 millió FRF-ért.

48.

Egyrészről az eltérő típusszám lényegében a VAL-technológia két különböző verzióját
különbözteti meg. M ásrészről, a pénzügyi terv vonatkozásában, a két ajánlat közel
nettó 90 millió FRF-kal különbözik egymástól, tehát a szerződés értéke 1993. januárja
és 1996. novembere között 10%-kal növekedett, ami meghaladja az ezen időszakban
tapasztalt összes infláció mértékét.

49.

A Bizottság ebből azt a következtetést vonja le, hogy a technológia és az ár
tekintetében a M atra két ajánlata között alapvető különbségek vannak, ami azt
bizonyítja, hogy nem ugyanarról a szerződésről van szó.

50.

M eg kell állapítani elsősorban, hogy az a tény, hogy az 1993-as ajánlat a VAL 206-os
rendszerről szól, míg az 1996-os ajánlat a VAL 208-as rendszerről, nem bizonyítja a
szerződés alapvető újratárgyalásának meglétét, amely igazolhatná a 93/38 irányelv
alkalmazását.

51.

Egyrészről, amint azt a francia kormány is megállapította, a szerződés feltételeinek
ilyen jellegű módosítása a felhasznált anyag méretének 1993. és 1996. közötti
fejlődésének tudható be, ami rendkívül jelentős (2 cm szélességű). M ásrészről nem
lehet kizárni azt a tényt, hogy egy tárgyalásos eljárás során, amely természeténél fogva
hosszú időn át elhúzódhat, a felek számításba veszik a tárgyalások során kialakult
technológiai fejlődéseket, anélkül hogy ezt valamennyi alkalommal a szerződés
alapvető feltételeinek újratárgyalásaként kellene értelmezni, amely igazolná a jog új
szabályainak alkalmazását.

52.

M ásodsorban, az 1993-ban és 1996-ban javasolt szerződések árkülönbségéről szóló
bizottsági érv kapcsán kívánatos megállapítani, hogy még ha azt is feltételezzük, hogy
ez az árkülönbség meghaladja az adott időszakban tapasztalt összes infláció mértékét,
ez a helyzet sem szolgál annak megállapítására, hogy az 1993. március 30-i határozat
visszavonását követően megkezdett tárgyalások célja a szerződés valamely fontos
feltételének újratárgyalása volt.

53.

Valóban, amint ezt a francia kormány is megállapította, és e ponton a Bizottság nem
mondott ellent, az árnövekedés a két fél által 1993-ban elfogadott szerződéstervezetben lévő, az árak felülvizsgálatára szolgáló formula pontos alkalmazásának
következménye. M árpedig ez a tényező inkább az eljárás folyamatosságát jelzi,
semhogy bizonyítani tudná a szerződés egyik fontos feltételének újratárgyalását.

54.

Harmadsorban hozzá kell tenni, hogy az aktákhoz csatolt egyes iratokból az
következik, hogy valójában a tárgyalásokat valamennyi előzmény alapján nem sokkal
1995. szeptember 22. után újból felvették.

55.

Egyrészről az 1995. szeptember 22-i második határozatban használt, a szerződés
„végső kidolgozásának újrakezdése” kifejezés különösen utal a tárgyalások
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folyamatosságára és aktualizálására. M ásrészről a francia kormány bemutatott egy, a
M atra által a Semtcar-nak 1995. november 30-án írt levelet, amely jelezte, hogy a
M atra előzetesen tanulmányozta a beruházás megvalósítási terve esetleges
átalakításának hatását, és figyelembe véve a rendkívüli közigazgatási klauzulák
jegyzékének megállapodott feltárásait, megerősítette, hogy az 1993. elején tárgyalt
ajánlata érvényességét 1996. szeptember 30-ig fenntartja.
56.

Következésképpen azt kell megállapítani, hogy a Bizottság nem szolgáltatott olyan
adatokat, amelyek segítségével meg lehetne állapítani, hogy olyan új tárgyalások
kezdődtek az 1993. március 30-i határozat visszavonását követően, és így a 93/38
irányelv átvételi határidejének lejárta után, amelyek kimutatnák a feleknek a szerződés
alapvető feltételei újratárgyalására irányuló szándékát.

57.

Ennélfogva, az előző megfontolásokat figyelembe véve, a keresetet el kell utasítani.
A költségekről

58.

Az Eljárási Szabályzat 69. cikkének (2) bekezdése alapján a pervesztes felet kötelezik
a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. M ivel a Francia Köztársaság kért e
a Bizottság kötelezését, és mivel ez utóbbi pervesztes lett, kötelezni kell a költségek
viselésére.

A fenti indokok alapján
A BÍRÓSÁG
a következőképpen határozott:
1)

A keresetet elutasítja.

2)

A per költségeit az Európai Közösségek Bizottsága viseli.
Rodríguez Iglesias
Sevón

M oitinho de Almeida

Kapteyn

Puissochet

Jann

Ragnemalm

Wathelet

Skouris

Kihirdetve Luxembourgban, a 2000. október 5-i nyilvános ülésen.
hivatalvezető
R. Grass

elnök
G. C. Rodríguez Iglesias
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