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Az ítélet összefoglalása
1.

Jogszabályok közelítése — Szolgáltatásnyújtásra, árubeszerzésre és építési
beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai — 92/50, 93/36 és
93/37 irányelvek — Ajánlatkérők — Közjogi intézmények — Állami finanszírozás —
Fogalom — Kutatási ösztöndíjak és támogatások, tanulmányi ösztöndíjak —
Bennfoglalás — Szolgáltatásnyújtás ellenében történő átutalások — Kizárás —
Legnagyobb részben az állam által finanszírozott tevékenység — Meghatározás —
Közfinanszírozási százalék — Megítélés
(92/50 tanácsi irányelv 1. cikk b) pont, 2, albekezdés, harmadik
franciabekezdés, 93/36 tanácsi irányelv 1. cikk b) pont, 2, albekezdés,
harmadik franciabekezdés, 93/37 tanácsi irányelv 1. cikk b) pont, 2,
albekezdés, harmadik franciabekezdés)

2.

Jogszabályok közelítése — Szolgáltatásnyújtásra, árubeszerzésre és építési
beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai — Ajánlatkérők
— Közjogi intézmények — Állami finanszírozás — Fogalom — Közfinanszírozási
százalék — Referencia időszak—- Meghatározás
(92/50 tanácsi irányelv 1. cikk b) pont, 2, albekezdés, harmadik
franciabekezdés, 93/36 tanácsi irányelv 1. cikk b) pont, 2, albekezdés,
harmadik franciabekezdés, 93/37 tanácsi irányelv 1. cikk b) pont, 2,
albekezdés, harmadik franciabekezdés)

1.

A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló 92/50 irányelv, az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/36 irányelv és az
építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló 93/37 irányelv 1. cikk b) pontja első bekezdésében
előirányozza, hogy különösen „ajánlatkérőknek” tekintendők a közjogi intézmények,
és a második bekezdésében előirányozza, hogy „közjogi intézmény” alatt értünk
minden olyan intézményt, amely nem ipari és kereskedelmi jellegű, és kifejezetten
közérdekű szükségletek kielégítésének céljából alapították (első francia bekezdés),
jogi személyiséggel rendelkezik (második francia bekezdés), és amelynek
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tevékenységét legnagyobb részben az állam, vagy területi, illetve település i
önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény finanszírozza; vagy amelynek irányítása
e szervek felügyelete alatt áll; vagy olyan ügyviteli testülete, igazgatósága vagy
felügyelő bizottsága van, amely tagjainak több mint a felét az állam, területi vagy
települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény nevez ki (harmadik francia
bekezdés).
A harmadik francia bekezdésnél az „(egy vagy több ajánlatkérő) által …
finanszírozott” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja az egy vagy
több ajánlatkérő által, a kutatási munkák céljából nyújtott ösztöndíjakat vagy
támogatásokat, valamint az oktatással foglalkozó regionális hatóságok által a név
szerint megnevezett hallgatók iskoláztatási költségeit fedező, az egyetemek részére
átutalt, hallgatóknak szánt ösztöndíjakat. A mondott irányelvek szerint viszont nem
képeznek közfinanszírozást az egy vagy több ajánlatkérő által kutatási munkákat
magában foglaló szolgáltatásnyújtási szerződés keretében, vagy más szolgáltatások —
mint a szakértői véleményezés, vagy konferenciaszervezés — nyújtása ellenében
történő kiutalások.
A fent idézett 1. cikk b) pont második bekezdés, harmadik francia bekezdésben
szereplő „legnagyobb részben” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az „több mint a
felét” jelenti. Egy adott intézmény pontos közfinanszírozási százalékának
megítéléséhez helyénvaló figyelembe venni minden olyan jövedelmet, amelyben
részesül, ideértve a kereskedelmi tevékenységből eredőket is.
(lásd a 26., 33., 36. pontok 1–3. rendelkezéseit)
2.

Egy intézménynek, mint az egyetem, a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 92/50 irányelv, az
árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló 93/36 irányelv és az építési beruházásra irányuló
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/37
irányelv 1. cikk b) pontja szerint történő „ajánlatkérőnek” való minősítését az éves
alap és a költségvetési év alapján kell végrehajtani, amely utóbbi során a
meghatározott közbeszerzési szerződés odaítélési eljárása elindult, és amelyet ezen
intézmény finanszírozási módjának kiszámításához a legmegfelelőbb időszaknak kell
tekinteni, mivel ezt a számítást a költségvetési év elején rendelkezésre álló számadatok
alapján kell végrehajtani, még ha ezek csak előirányzott jellegűek is. Egy intézmény,
amely egy közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásának megindításakor
„ajánlatkérőnek” minősül a fent említett irányelvek szerint, e szerződés tekintetében
ezen irányelvek követelményeinek alárendelt marad a vonatkozó eljárás lezárásáig.
(lásd a 44. pont 4. rendelkezést)

A C-380/98. sz. ügyben,
a Bírósághoz a High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division
(Divisional Court) (Egyesült Királyság) által az EK-Szerződés 177. cikke (jelenleg EK 234.
cikk) értelmében benyújtott, az e bíróság előtt
THE QUEEN
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és
H. M. Treasury
EX PARTE: The University of Cambridge
között folyamatban lévő eljárásban a szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 1992. június 18-i 92/50/EGK
tanácsi irányelv (HL L 209 szám, 1. o.), az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 1993. június 14-i 93/36/EGK tanácsi irányelv
(HL L 199 szám, 1. o.), és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv
(HL L 199 szám, 54. o.) 1. cikkének értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti
kérelem tárgyában,
A BÍRÓSÁG (ötödik tanács)
tagjai: D. A. O. Edward, tanácselnök, P. J. G. Kapteyn (előadó), A. La Pergola, P. Jann és H.
Ragnemalm, bírók
főügyész: S. Alber
hivatalvezető: H. A. Rühl, vezető tisztviselő
tekintve a bemutatott észrevételeket:
—

a The University of Cambridge nevében D. Vaughan, QC, A. Robertson, barrister, és
G. Godar, solicitor által;

—

az Egyesült Királyság kormánya nevében M . Ewing, Treasury Solicitor’s Department
tagja által, meghatalmazotti minőségben, segíti K. Parker, QC;

—

a holland kormány nevében M . A. Fierstra, a Külügyminisztérium európai jogi
főosztályának vezetője által, meghatalmazotti minőségben;

—

az osztrák kormány nevében W. Okresek, Sektionschef a Kancellárián, által,
meghatalmazotti minőségben;

—

az Európai Közösségek Bizottsága nevében R. Wainwright, vezető jogtanácsos, és M .
Shotter, a jogszolgálat mellett szolgálatot teljesítő nemzeti tisztviselő által,
meghatalmazotti minőségükben;

tekintve a tárgyalásra készített jegyzőkönyvet,
a The University of Cambridge, képviseli D. Vaughan és A. Robertson; az Egyesült Királyság
kormánya, képviseli G. Amodeo, a Treasury Solicitor’s Department tagja, meghatalmazotti
minőségben, segíti R. Wiliams, barrister; a francia kormány, képviseli G. Taillandier, a
Külügyminisztérium jogi főigazgatóságának szerkesztője, meghatalmazotti minőségben; az
osztrák kormány, képviseli M . Winkler, a Kancelláriától, meghatalmazotti minőségben; és a
Bizottság, képviseli R. Wainwright és M . Shotter, szóbeli észrevételeinek a 2000. március 9-i
tárgyaláson történő meghallgatását követően,
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a főügyésznek a 2000. május 11-i tárgyaláson bemutatott indítványának meghallgatását
követően,
meghozta a következő
ÍTÉLETET
Indoklás
1.

Az 1998. július 21-i végzés által, amely 1998. október 26-án érkezett Bírósághoz, a
High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court)
(Egyesült Királyság) az EK-Szerződés 177. cikke (jelenleg EK 234. cikk) értelmében
a szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv (HL L 209
szám, 1. o.), az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló 1993. június 14-i 93/36/EGK tanácsi irányelv
(HL L 199 szám, 1. o.), és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi
irányelv (HL L 199 szám, 54. o.) 1. cikkének értelmezésére vonatkozó négy előzetes
döntéshozatalra előterjesztett kérdést tett fel.

2.

Ezek a kérdések a Cambridge egyetem (továbbiakban: „egyetem”) által a High Court
of Justice előtt, a H. M. Treasury (Pénzügyminisztérium, továbbiakban: „Treasury”)
azon határozata ellen benyújtott eljárás keretében merültek fel, hogy Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királyságainak egyetemeit a Bizottságnak megküldött, és a
93/37 irányelv I. mellékletében reprodukált — e melléklet szövegét teljes mértékben
módosító — közjogi intézmények jegyzékén fenntartja.
A közösségi szabályozás

3.

A 93/37 irányelv 1. cikke előírja, hogy:
„Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:
…
b)

»ajánlatkérőnek« tekintett az állam, a területi vagy a települési önkormányzat,
a közjogi intézmények, egy vagy több ilyen szerv, illetőleg közjogi intézmény
által létrehozott társulás.
»Közjogi intézmény« minden olyan intézmény:
—

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

továbbá
—

amely jogi személyiséggel rendelkezik, valamint
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—

amelynek tevékenységét legnagyobb részben az állam, vagy területi,
illetve települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény
finanszírozza; vagy amelynek irányítása e szervek felügyelete alatt áll;
vagy olyan ügyviteli testülete, igazgatósága vagy felügyelő bizottsága
van, amely tagjainak több mint a felét az állam, területi vagy települési
önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény nevez ki.

Azokat a közjogi intézményeket és közjogi intézménycsoportokat, amelyek a
második albekezdésben meghatározott feltételeket kielégítik, az I. melléklet
sorolja fel. Ez a felsorolás a lehető legátfogóbb, és a 35. cikkben megállapított
eljárásnak megfelelően felülvizsgálható. E célból a tagállamok az
intézményeket és intézménycsoportokat felsoroló jegyzékeikben bekövetkezett
minden változásról időszakonként tájékoztatják a Bizottságot;
…”
4.

A 92/50 és 93/36 irányelvek 1. cikk b) pontja lényegében a 93/37 irányelv 1. cikk b)
pontjával egyezően szövegezettek.

5.

Az Egyesült Királyságot illetően a közjog által szabályozott, a 93/37 irányelv I.
mellékletében szereplő intézmények és intézménycsoportok jegyzéke magában
foglalja a „universities and polytechnics, maintained schools and colleges” (egyetemek
és főiskolák, támogatott iskolák és kollégiumok).
A nemzeti szabályozás

6.

7.

Az Egyesült Királyságban a 92/50, a 93/36 és 93/37 irányelveket a következő
rendeletek ültetik át:
—

Public Services Contracts Regulations 1993 (SI 1993. 3228. o.)

—

Public Supply Contracts Regulations 1995 (SI 1995. 201. o.)

—

Public Works Contracts Regulations 1991 (SI 1991. 2680. o.)

Ezek a rendeletek nem reprodukálják a 93/37 irányelv I. mellékletét. Viszont, e
rendeletek mindegyike tartalmazza a közjogi intézményeknek a közösségi jog által
adott meghatározáson alapuló meghatározását.
Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

8.

1995-ben és 1996-ban a „Committee of Vice-Chancellors and Principals of the
Universities” (az Egyesült Királyság egyetemeinek rektori tanácsa) a Treasury
ellenében fenntartotta, hogy a 92/50, 93/36 és 93/37 irányelveket nem kell általános
módon alkalmazni az egyetemekre. Ez a tanács hangsúlyozta, hogy következésképpen
helyénvaló törölni a 93/37 irányelv I. mellékletében szereplő „Egyetemek” kifejezést,
amelyre a mondott irányelvek 1. cikk b) pont harmadik bekezdése utal.
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9.

1997. január 17-én a Treasury javasolta Bizottságnak, hogy az „Egyetemek és
főiskolák, támogatott iskolák és kollégiumok” kifejezést helyettesítse a „Támogatott
iskolák. Legnagyobb részben más ajánlatkérők által finanszírozott egyetemek és
kollégiumok” kifejezéssel. Ez a módosítás egyidejűleg lehetővé kell, hogy tegye a fent
említett irányelveknek az egyetemekre történő alkalmazhatóságának relativizálását, és
a legújabb fejlemények figyelembevételét, a jelen ügyben a „polytechnics” (főiskolák”
elnevezést elavulttá tevő 1992-es Further and Higher Education Act (felsőoktatási
törvény) elfogadását.

10.

M indenesetre Bizottság még nem fogadta el ezt a javaslatot a 93/37 irányelv 35.
cikkében előírt eljárás szerint.

11.

M ivel az egyetem nem volt elégedett a 93/37 irányelv I. mellékletének a Treasury által
javasolt módosításával, az 1996. november 7-i bírósági felülvizsgálati kérelemben
kérte a Treasury álláspontja vitatásának engedélyét a High Court of Justice előtt.

12.

1997. március 21-én az ügy a High Court of Justice Queen’s Bench Division elé
került, amely megadta egyetemnek az engedélyt, hogy bírósági felülvizsgálat i
kérelmet nyújtson be azzal az indokkal, hogy az egyetem a 92/50, 93/36 és 93/37
irányelvek értelmezésére, pontosabban az egy vagy több ajánlatkérő által „legnagyobb
részben finanszírozott” kifejezés pontos értelmezésére vonatkozó érdemi kérdést vetett
fel.

13.

Az 1998. július 21-i végzés által a High Court of Justice (England & Wales), Queen’s
Bench Division (Divisional Court) elhatározta, hogy eljárását felfüggeszti, és felteszi
Bíróságnak a következő, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdéseket:
„1)

Amennyiben a 92/50/EGK, a 93/36/EGK és 93/37/EGK tanácsi irányelvek
(továbbiakban: »irányelvek«) 1. cikke egy bármilyen legnagyobb részben az
állam, vagy területi, illetve települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi
intézmény által finanszírozott’ intézményre utal, milyen alapokat kell
beleérteni az (egy vagy több ajánlatkérő)» által … finanszírozott« kifejezésbe?
M ivel egy olyan jogi személy, mint a Cambridge egyetem által beszedett
utalásokról van szó, ez a kifejezés magában foglalja-e:
a)

az egy vagy több ajánlatkérő által a kutatási munkák előmozdítása
céljából nyújtott ösztöndíjak vagy támogatásokat;

b)

az egy vagy több ajánlatkérő által a kutatási munkákat magában foglaló
szolgáltatásnyújtás ellenében kiutalt díjazást;

c)

az egy vagy több ajánlatkérő által más szolgáltatásnyújtások, mint a
szakértői véleményezés vagy konferenciaszervezés, ellenében kiutalt
díjazást;

d)

az oktatással foglalkozó regionális hatóságok (»local education
authorities«) által a név szerint megnevezett hallgatók iskoláztatási
költségeit fedező, az egyetemek részére átutalt, hallgatóknak szánt
ösztöndíjakat?
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2)

M ilyen százaléknak felel meg az irányelvek 1. cikkében szereplő »legnagyobb
részben« kifejezés, vagy milyen más jelentést kell adnunk ennek a
kifejezésnek?

3)

Ha a »legnagyobb részben« kifejezés egy százalékban kifejezett értéknek felel
meg, akkor ennek kiszámítása csak az egyetemi vagy azzal kapcsolatos
tevékenységek finanszírozási forrásait kell, hogy figyelembe vegye, vagy
magában kell foglalnia a kereskedelmi tevékenységekből származó alapokat is?

4)

M ilyen időszakot kell lefednie az annak meghatározása céljából elvégzett
számításnak, hogy az egyetem »ajánlatkérő«-e egy meghatározott szerződés
odaítélése tekintetében, és hogyan kell figyelembe vennünk az előrelátható
vagy jövőbeli változásokat?”

Az első kérdésről
14.

Amint az áttételi végzésből kitűnik, az Egyesült Királyságban az egyetemek
rendelkezésére bocsátott pénzeszközök különböző forrásokból származnak, és a
célkitűzések, illetve különböző indokok miatt kerülnek kiutalásra. Bizonyos összegek
az egyetemek által végrehajtott kutatások minőségének időszakonkénti értékelésének
függvényében, és / vagy az általuk fogadott hallgatók létszáma függvényében kerülnek
kiutalásra; más finanszírozások adományokból, dotációkból, vagy szállás és étkezés
biztosításából származnak; mások a jótékonysági intézmények, minisztériumok, vagy
kereskedelmi, vagy ipari vállalkozások által megrendelt szolgáltatásnyújtások
díjazását képezik.

15.

Helyénvaló tehát az első kérdés által említett egyes finanszírozási formák tényleges
természetét megvizsgálni az általuk az egyetem részére felvetett jelentőség, és
következésképpen ezen „ajánlatkérő” intézmény esetleges minősítésére gyakorolt
hatásuk meghatározása céljából.

16.

Bevezetésképpen fontos felidézni, hogy a 92/50, 93/36 és 93/37 irányelvek
célkitűzését illetően a Bíróság úgy ítélkezett, hogy a közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásainak közösségi szinten történő összehangolása a szolgáltatások és
áruk szabad mozgása akadályainak eltörlésére, és az egyik tagállamban letelepedett, és
egy másik tagállamban letelepedett ajánlatkérőknek árut vagy szolgáltatást nyújtani
kívánó gazdasági szereplők érdekeinek megvédésére irányul (lásd e tekintetben a BFI
Holding C-360/96. sz. ügyben 1998. november 10-én hozott ítélet [EBHT I. 6821. o.]
41. pontját).

17.

Ebből következik, hogy az irányelvek célkitűzése egyidejűleg kizárni annak
kockázatát, hogy az ajánlatkérők által végrehajtott minden szerződési odaítélés során
preferenciát kapjanak a nemzeti ajánlattevők vagy jelentkezők, és annak lehetőségét,
hogy egy, az állam, a területi, illetve a települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi
intézmény által finanszírozott vagy ellenőrzött intézményt ne gazdasági célok
vezéreljenek (lásd e tekintetben a M annesmann Anlagenbau Austria és többiek C44/96. sz. ügyben 1998. január 15-én meghozott ítélet [EBHT I. 73. o.] 33. pontját, és
a fent idézett BFI Holding ítélet 42. és 43. pontját).
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18.

Helyénvaló felidézni, hogy a 92/50, 93/36 és 93/37 irányelvek 1. cikk b) pont második
bekezdése szerint „közjogi intézmény” alatt értünk minden olyan intézményt, amely
nem ipari és kereskedelmi jellegű, és kifejezetten közérdekű szükségletek
kielégítésének céljából alapították (első francia bekezdés), jogi személyiséggel
rendelkezik (második francia bekezdés), és amelynek tevékenységét legnagyobb
részben az állam, vagy területi, illetve települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi
intézmény finanszírozza; vagy amelynek irányítása e szervek felügyelete alatt áll;
vagy olyan ügyviteli testülete, igazgatósága vagy felügyelő bizottsága van, amely
tagjainak több mint a felét az állam, területi vagy települési önkormányzat, vagy egyéb
közjogi intézmény nevez ki (harmadik francia bekezdés).

19.

Az alapeljárásban nem vitatott, hogy az egyetem kielégíti a mondott irányelvek 1. cikk
b) pont első két francia bekezdésében előírt feltételt. Következésképpen, az
egyetemnek a 93/37 irányelv I. mellékletében említett jegyzékbe történő belefoglalás a
jelen ügyben csak attól a választól függ, amelyet arra a kérdésre helyénvaló megadni,
hogy ez az egyetem egy vagy több ajánlatkérő által „legnagyobb részben
finanszírozott”, a mondott rendelkezés harmadik francia bekezdése szerint.

20.

M ivel a 92/50, 93/36 és 93/37 irányelvek 1. cikk b) pont második bekezdés harmadik
francia bekezdésben szereplő alternatív feltételekről van szó, a fent idézett
M annesmann Anlagenbau Austria és többiek ítélet 20. pontjából következik, hogy e
feltételek mindegyike egy intézménynek az államtól, a területi vagy települési
önkormányzattól, vagy egyéb közjogi intézménytől való szoros függőségét tükrözi.
Következésképpen, a mondott rendelkezés úgy határozza meg azt a három formát,
amelyben egy közjogi intézmény jelentkezik, mint egy „szoros függőség” három
változatát egy másik ajánlatkérő tekintetében.

21.

Ha egy adott intézmény finanszírozási módja ezen intézménynek egy másik
ajánlatkérőhöz viszonyított szoros függőségének feltárója lehet, mindenesetre meg kell
állapítani, hogy ennek a kritériumnak nincs feltétlen hatóköre. Az ajánlatkérő által
végrehajtott kiutalásoknak nem hatása, hogy egy különleges alárendeltségi vagy
függőségi kapcsolatot hozzon létre, vagy mélyítsen el. Csak az érintett egység
tevékenységeit, különleges ellenszolgáltatás nélkül kiutalt pénzügyi támogatás által,
finanszírozó vagy fenntartó szolgáltatások minősülhetnek „közfinanszírozásnak”.

22.

Ebből következik, hogy az olyan szolgáltatásokat, mint az első kérdés a) pontjában
említettek, amelyek a kutatási munkák előmozdítása céljából nyújtott ösztöndíjakból
vagy támogatásokból állnak, ajánlatkérő általi finanszírozásnak kell tekinteni. M ég ha
egy ilyen finanszírozás kedvezményezettje nem is kell, hogy maga az egyetem legyen,
hanem egy olyan személy, aki annak részét képezi, mint szolgáltató, itt valójában egy
olyan finanszírozásról van szó, amely az intézmény egészének hasznára van, kutatási
tevékenységeinek keretében.

23.

Ugyanebből a szemszögből, az első kérdés d) pontjában említett ösztöndíjak
„közfinanszírozásnak” minősíthetőek. Ezek a kiutalások valójában bizonyos hallgatók
javára létrehozott szociális intézkedést képeznek, amely hallgatók nem tudják önállóan
viselni a néha nagyon magas iskolalátogatási költségeket. M ivel ezekhez a
kiutalásokhoz semmilyen szerződéses ellentételezés nincs kötve, helyénvaló ezeket
egy ajánlatkérő által az oktatási tevékenységeinek keretében történő finanszírozás alá
tartozóknak tekinteni.
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24.

Viszont, teljesen más a helyzet az áttételi végzés első kérdése b) és c) pontjában
felidézett finanszírozási forrásoknál. Ebben az esetben az egy vagy több ajánlatkérő
által utalt összegek az egyetem szerződéses szolgáltatásainak, mint a meghatározott
kutatások megvalósítása, vagy szemináriumok és konferenciák szervezése,
ellentételezését képezik. E tekintetben kevéssé fontos, hogy ezek a kereskedelmi
jellegű tevékenységek adott esetben összekeverednek az egyetem oktatási és kutatási
tevékenységeivel. Valóban, az ajánlatkérő gazdasági érdeke a szolgáltatás elvégzése.

25.

Természetesen egy ilyen szerződéses kapcsolatnak is lehet következménye az érintett
intézménynek az ajánlatkérőtől való függősége; mindenesetre, amint azt már a
főügyész megállapította indítványának 46. pontjában, ez a kapcsolat más természetű,
mint az egyszerű fenntartási szolgáltatásból eredő. Valóban, egy ilyen függőségnek
még inkább hasonlítani kell a normál kereskedelmi kapcsolatokban meglévőhöz,
amely kapcsolatok a társszerződők között szabadon megtárgyalt, kölcsönös
szerződések keretében jönnek létre. Következésképpen, az áttételi végzés első kérdés e
b) és c) pontjában említett szolgáltatások nem tartoznak a „közfinanszírozás”
fogalmába.

26.

Tekintettel fentiekre, helyénvaló az első kérdésre válaszolni, hogy a 92/50, 93/36 és
93/37 irányelvek 1. cikk b) pont második bekezdés, harmadik francia bekezdésben
említett „[egy vagy több ajánlatkérő] által … finanszírozott” kifejezést úgy kell
értelmezni, hogy az magában foglalja az egy vagy több ajánlatkérő által, a kutatási
munkák céljából nyújtott ösztöndíjakat vagy támogatásokat, valamint az oktatással
foglalkozó regionális hatóságok által a név szerint megnevezett hallgatók iskoláztatási
költségeit fedező, az egyetemek részére átutalt, hallgatóknak szánt ösztöndíjakat. A
mondott irányelvek szerint viszont nem képeznek közfinanszírozást az egy vagy több
ajánlatkérő által kutatási munkákat magában foglaló szolgáltatásnyújtási szerződés
keretében, vagy más szolgáltatások — mint a szakértői véleményezés, vagy
konferenciaszervezés — nyújtása ellenében történő kiutalások.
A második kérdésről

27.

M ásodik kérdésével az áttételi bíróság lényegében azt kérdezi, hogy mit jelent a 92/50,
93/36 és 93/37 irányelvek 1. cikk b) pont második bekezdés, harmadik francia
bekezdésben szereplő „legnagyobb részben finanszírozott” kifejezés.

28.

E tekintetben helyénvaló megvizsgálni, hogy a „legnagyobb részben” kifejezés egy
meghatározott százaléknak felel-e meg, vagy más értelmet kell-e neki adni.

29.

M ind a Bíróság alapokmányának 20. cikke értelmében észrevételeket bemutató
kormányoktól, mind a Bizottságtól eltérően, akik a „legnagyobb részben” kifejezés
mennyiségi értelmezését állapítják meg, amely szerint 50% fölötti közfinanszírozásról
van szó, az egyetem fenntartja, hogy ezt a kifejezést minőségi módon kell értelmezni.
Az egyetem úgy véli, hogy csak azokat a szolgáltatásokat kell figyelembe venni,
amelyek az azt kiutalónak a szerződések odaítélésére vonatkozó ellenőrzést megadják.
M indenesetre, ha a mennyiségi értelmezést kell elfogadni, az egyetem mindenesetre
feltételezi az érintett pénzügyi eszközök túlsúlyát, ami az egyetem szerint csak abban
az esetben áll fenn, ha ezek a teljes finanszírozás háromnegyedét képviselik.
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30.

Ezt az értelmezést nem lehet elfogadni. Azon kívül, hogy ezt egyáltalán nem támasztja
alá a 92/50, a 93/36 és 93/37 irányelveknek még a szövegezése sem, félreértelmezi a
„legnagyobb részben” kifejezés szokásos jelentését, amely a köznyelvben mindi g
„több mint a felét” jelenti, anélkül, hogy egy csoportnak egy másik csoporthoz
viszonyított uralkodása vagy túlsúlya szükséges lenne.

31.

Ez utóbbi értelmezést ezen kívül megerősíti a vízügyi, energiaipari, szállítási és
távközlési ágazatokban a szerződések odaítélési eljárásainak összehangolására
vonatkozó 1993. június 14-i 93/38/EGK tanácsi irányelv (HL L 199 szám, 84. o.) 1.
cikk 2. pontja, amely különösen úgy határozza meg a „közvállalkozást”, mint egy
olyan vállalkozást, ahol közvetlenül vagy közvetve a hatóságok tulajdonában van a
vállalkozás jegyzett tőkéjének jelentős része, vagy a vállalkozás által kibocsátott
részvényekhez tartozó szavazatok többségével rendelkeznek. Amint azt a főügyész
megállapította indítványának 58. pontjában, ha egy vállalkozás az ilyen mennyiségi
feltételek tekintetében „közvállalkozásnak” minősíthető, ez a fortiori az az eset kell,
hogy legyen, amikor arról van szó, hogy a közfinanszírozást milyen feltételek között
kell „túlsúlyban lévőnek” minősíteni.

32.

Ezen kívül, az értelmezés, amely szerint a „legnagyobb részben” kifejezést úgy kell
érteni, mint ami „több mint a felét” jelenti, a 92/50, 93/36 és 93/37 irányelvek 1. cikk
b) pont második bekezdés harmadik francia bekezdésében említett egyéb esetek
egyikében előírtaknak is megfelel. Valóban, e rendelkezések szerint „közjogi
intézménynek” kell minősíteni minden olyan intézményt, amelynek olyan ügyviteli
testülete, igazgatósága vagy felügyelő bizottsága van, amely tagjainak „több mint a
felét” az állam, területi vagy települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény
nevezi ki.

33.

Fentiekre tekintettel helyénvaló válaszolni a második kérdésre, hogy a 92/50, 93/36 és
93/37 irányelvek 1. cikk b) pont második bekezdés harmadik francia bekezdésében
szereplő „legnagyobb részben” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az „több mint a
felét” jelenti.
A harmadik kérdésről

34.

Harmadik kérdésével, amely szorosan kapcsolódik az előző két kérdéshez, az áttételi
bíróság lényegében azt kérdezi, hogy mi a „legnagyobb mértékben” való finanszírozás
kiszámítási alapjának összetétele. Különösen arról van szó, hogy az egyetem minden
finanszírozási forrását figyelembe kell-e venni a „legnagyobb részben”
közfinanszírozási jelleg meghatározásához, vagy csak az egyetemi és kapcsolódó
tevékenységek finanszírozási forrásait kell figyelembe venni.

35.

E tekintetben elégséges megállapítani, hogy amikor a 92/50, 93/36 és 93/37 irányelvek
1. cikk b) pont második bekezdés harmadik francia bekezdés „legnagyobb részben”
közalapokból származó finanszírozást említ, ez szükségképpen magában foglalja,
hogy egy intézmény részben más módon is finanszírozott lehet, anélkül, hogy ezért
elveszítené ajánlatkérői minőségét.

36.

Helyénvaló tehát válaszolni a harmadik kérdésre, hogy egy adott intézmény pontos
közfinanszírozási százalékának megítéléséhez helyénvaló figyelembe venni minden
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olyan jövedelmet, amelyben részesül, ideértve a kereskedelmi tevékenységből
eredőket is.
A negyedik kérdésről
37.

Negyedik kérdésével az áttételi bíróság, annak meghatározása céljából, hogy egy
meghatározott szerződés odaítélésének tekintetében az egyetem „ajánlatkérő”-e,
egyrészt azt kérdezi, hogy milyen időszakot kell figyelembe venni finanszírozási
módjának kiszámításához, és másrészt, milyen módon helyénvaló figyelembe venni
azokat a változásokat, amelyek az érintett eljárás során bekövetkezhetnek.

38.

Helyénvaló mindjárt megállapítani, hogy a 92/50, 93/36 és 93/37 irányelvekben az e
tekintetben való kifejezett rendelkezés hiányában az e kérdés két részére adandó
válasznak a jogbiztonság követelményeit kell figyelembe vennie, amint azokat Bíróság
felidézte a fent idézett M annesmann Anlagenbau Austria és többiek ítélet 34.
pontjában. Ha valóban fontos is — annak meghatározásához, hogy egy egység, egy
adott szerződés odaítélése tekintetében „ajánlatkérőnek” minősíthető-e — figyelembe
venni ezen egység pontos pénzügyi helyzetét, mindenesetre helyénvaló bizonyos
előreláthatósági szintet is biztosítani az érintett eljárásnál, mivel egy olyan egység,
mint az egyetem finanszírozása egyik évről a másikra változhat.

39.

Ha mondott irányelvek hallgatnak is arról, hogy vajon milyen időszakot helyénvaló
figyelembe venni egy intézmény „ajánlatkérőnek” történő minősítéséhez,
mindenesetre tartalmaznak bizonyos, az időszakos tájékoztató vélemények
közzétételére vonatkozó rendelkezéseket, amelyek hasznos felvilágosításokat adhatnak
az e kérdésre való válaszhoz. Amint a 92/50 irányelv 15. cikk (1) bekezdése és a 93/36
irányelv 9. cikk (1) bekezdése kifejezetten előirányozza, hogy a tájékoztató
véleményeket az ajánlatkérőknek a „költségvetési év kezdetét követően a lehető
leghamarabb” közzé kell tenniük, amennyiben a „következő tizenkét hónapra
előirányzott” közbeszerzési szerződések teljes összege legalább 750 000 ECU. Ezek a
rendelkezések magukban foglalják tehát, hogy egy ajánlatkérő minden egyes
költségvetési év kezdetétől számítva tizenkét hónapon keresztül megőrzi státusát.

40.

Következésképpen, egy olyan intézmény, mint az egyetem „ajánlatkérőnek” történő
minősítését az éves alap és a költségvetési év alapján kell végrehajtani, amely utóbbi
során a meghatározott közbeszerzési szerződés odaítélési eljárása elindult, és amelyet
ezen intézmény finanszírozási módjának kiszámításához a legmegfelelőbb időszaknak
kell tekinteni.

41.

E feltételek között a jogbiztonság követelményei és az átláthatóság megköveteli, hogy
mind az érintett egyetem, mind az érdekelt harmadik felek tudják már a költségvetés i
év elején, hogy az év során előirányzott közbeszerzési szerződések a 92/50, 93/36 és
93/37 irányelvek alkalmazási területébe tartoznak. Ebből következik, hogy egy
egyetem „ajánlatkérőnek” történő minősítése céljából a finanszírozási módjának
kiszámítását a költségvetési év elején rendelkezésre álló számadatok alapján kell
végrehajtani, még ha ezek csak előirányzott jellegűek is.

42.

A negyedik kérdés második részét illetően az áttételi bíróság lényegében azt kérdezi,
hogy helyénvaló-e, és adott esetben milyen módon, figyelembe venni a közbeszerzési
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szerződés odaítélési eljárása megindításának időpontjában létező finanszírozási
feltételek olyan módosításait, amelyek az érintett eljárás során bekövetkezhetnek.
43.

Amint azt Bíróság felidézte a fent idézett M annesmann Anlagenbau Austria és többiek
ítélet 34. pontjában, a jogbiztonság elve megköveteli, hogy egy közösségi jogszabály
világos legyen, és alkalmazása előrelátható legyen minden érintett számára. M ind
ebből a követelményből, mind az ajánlattevők érdekeinek védelméhez kapcsolódó
követelményekből következik, hogy egy intézmény, amely egy közbeszerzési
szerződés odaítélési eljárása megindításának időpontjában „ajánlatkérőnek” minősül a
92/50, 93/36 és 93/37 irányelvek szerint, e szerződés tekintetében ezen irányelvek
követelményeinek alárendelt marad a vonatkozó eljárás lezárásáig.

44.

Tekintettel a fenti megfontolásokra, helyénvaló válaszolni a negyedik kérdésre, hogy
egy olyan intézmény, mint az egyetem „ajánlatkérőnek” való minősítését az éves alap
és a költségvetési év alapján kell végrehajtani, amely utóbbi során a meghatározott
közbeszerzési szerződés odaítélési eljárása elindult, és amelyet ezen intézmény
finanszírozási módjának kiszámításához a legmegfelelőbb időszaknak kell tekinteni,
mivel ezt a számítást a költségvetési év elején rendelkezésre álló számadatok alapján
kell végrehajtani, még ha ezek csak előirányzott jellegűek is. Egy intézmény, amely
egy közbeszerzési szerződés odaítélési eljárása megindításának időpontjában
„ajánlatkérőnek” minősül a 92/50, 93/36 és 93/37 irányelvek szerint, e szerződés
tekintetében ezen irányelvek követelményeinek alárendelt marad a vonatkozó eljárás
lezárásáig.
A költségekről

45.

A Bíróság felé észrevétellel élő Egyesült Királyság kormánya, a francia, holland és
osztrák kormány, valamint a Bizottság 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 (ötödik tanács)
a High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Divisional Court) 1998.
július 21-i végzésével hozzá intézett kérdésére válaszolva a következőképpen határozott:
1)

A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi
irányelv, az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló 1993. június 14-i 93/36/EGK tanácsi
irányelv és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 1993. június 14-i
93/37/EGK tanácsi irányelv 1. cikk b) pont második bekezdés harmadik
francia bekezdésben említett „[[egy vagy több ajánlatkérő]] által …
finanszírozott” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja az
egy vagy több ajánlatkérő által, a kutatási munkák céljából nyújtott
ösztöndíjakat vagy támogatásokat, valamint az oktatással foglalkozó
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regionális hatóságok által a név szerint megnevezett hallgatók iskoláztatási
költségeit fedező, az egyetemek részére átutalt, hallgatóknak szánt
ösztöndíjakat. A mondott irányelvek szerint viszont nem képeznek
közfinanszírozást az egy vagy több ajánlatkérő által kutatási munkákat
magában foglaló szolgáltatásnyújtási szerződés keretében, vagy más
szolgáltatások
—
mint
a
szakértői
véleményezés,
vagy
konferenciaszervezés — nyújtása ellenében történő kiutalások.
2)

A 92/50, 93/36 és 93/37 irányelvek 1. cikk b) pont második bekezdés
harmadik francia bekezdésében szereplő „legnagyobb részben” kifejezést
úgy kell értelmezni, hogy az „több mint a felét” jelenti.

3)

Egy adott intézmény pontos közfinanszírozási százalékának megítéléséhez
helyénvaló figyelembe venni minden olyan jövedelmet, amelyben részesül,
ideértve a kereskedelmi tevékenységből eredőket is.

4)

Egy olyan intézmény, mint a Cambridge egyetem „ajánlatkérőnek” való
minősítését az éves alap és a költségvetési év alapján kell végrehajtani,
amely utóbbi során a meghatározott közbeszerzési szerződés odaítélési
eljárása elindult, és amelyet ezen intézmény finanszírozási módjának
kiszámításához a legmegfelelőbb időszaknak kell tekinteni, mivel ezt a
számítást a költségvetési év elején rendelkezésre álló számadatok alapján
kell végrehajtani, még ha ezek csak előirányzott jellegűek is. Egy
intézmény, amely egy közbeszerzési szerződés odaítélési eljárása
megindításának időpontjában „ajánlatkérőnek” minősül a 92/50, 93/36 és
93/37 irányelvek szerint, e szerződés tekintetében ezen irányelvek
követelményeinek alárendelt marad a vonatkozó eljárás lezárásáig.
Edward

Kapteyn
Jann

La Pergola
Ragnemalm

Kihirdetve Luxembourgban, a 2000. október 3-i nyilvános ülésen.
hivatalvezető
R. Grass

az ötödik tanács elnöke
D. A. O. Edward
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