Az Európai Közösségek Bizottsága
a S panyol Királyság
elleni perben
C-24/91. sz. ügy
„71/305/EGK irányelv — Közbeszerzési szerződések odaítélése — Szerződések
nyilvánossága — Eltérés sürgős esetben”
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE
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1992. március 18.
Az ítélet összefoglalása
„Jogszabályok közelítése — Építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárás —
71/305/EGK irányelv — Eltérés a közösségi szabályoktól — Feltételek — Különleges
körülmények fennállása”
[71/305/EGK tanácsi irányelv, 9. cikk d.) pont]
Az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló
71/305/EGK irányelv 9. cikk d.) pontja kivételes körülmények fennállása esetén eltérést
enged a közösségi szabályoktól, nevezetesen a nyilvánosság szabályaitól. Nem alkalmazandó
azonban, amennyiben az ajánlatkérők elegendő idővel rendelkeznek egy olyan gyorsított
pályázati eljárás megszervezésére, amelyet az irányelv 15. cikke meghatároz.
A C-24/91. sz. ügyben,
az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli R. Pellicer, a jogi irodájának tagja,
meghatalmazottként, kézbesítési cím:R. Hayder, jogi iroda képviselője címén, Centre
Wagner, Kirchberg, Luxembourg,
felperesnek
a S panyol Királyság, képviseli, kezdetben C. Bastarreche Sagües, később A. Navarro
González, a jogi és közösségi intézményi koordináció főigazgatója, és R. Silva de Lapuerta,
abogado del Estado, a jogi szolgálat vezetője, az Európai Közösségek Bírósága előtt a spanyol
kormány képviseletének meghatalmazás alapján ellátásával megbízott, kézbesítési cím: a
Spanyol Nagykövetség székhelye, 4–6. boulevard Emmanuel Servais, Luxembourg,
alperes
ellen
annak megállapítása iránt, hogy a Complutense de M adrid Egyetem rektori hivatala azon
döntése következtében, hogy magánjogi szerződéssel ítélte oda a politikatudományi és
szociológiai kar, valamint a társadalmi munka iskola megnagyobbítási és átalakítási
munkálatainak elvégzését, elmulaszotta az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési
eljárások összehangolásáról szóló, 1971. július 26-i 71/305/EGK tanácsi irányelvből (HL L
185. szám, 1971. 5.o.) rá háruló kötelezettségeket,
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A BÍRÓSÁG,
tagjai: O. Due elnök, F. Grévisse és P. J.G. Kapteyn, tanácselnökök, G.F. M ancini,
C. N. Kakouris, J. C. M oitinho, de Almeida, M . Díez de Velasco, M . Zuleeg és J. L. M urray,
bírák,
főügyész:C. O. Lenz,
hivatalvezető: J.A. Pompe hivatalvezető-helyettes,
figyelembe véve a tárgyalásra készített jelentést,
a felek szóbeli előterjesztésének az 1992. január 9-i tárgyaláson történt meghallgatását
követően, amelynek során a Spanyol Királyságot G. Calvo Diaz, abogado del Estado,
meghatalmazás alapján képviselte,
a főügyész indítványának az 1992. február 6-i tárgyaláson történt meghallgatását követően,
meghozta a következő
ÍTÉLETET
Indokolás
1.

Az Európai Közösségek Bizottsága az 1991. január 23-án a Bíróság Hivatalához
benyújtott kérelemmel az EGK-Szerződés 169. cikke alapján keresetet indított annak
megállapítása iránt, hogy a Complutense de M adrid Egyetem rektori hivatala azon
döntésének következtében, mely szerint magánjogi szerződéssel („contración directa”)
ítélte oda a politikatudományi és szociológiai kar, valamint a társadalmi munka iskola
megnagyobbítási és átalakítási munkálatainak elvégzését, a Spanyol Királyság
elmulaszotta az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások
összehangolásáról szóló, 1971. július 26-i 71/305/EGK tanácsi irányelvből (HL L 185.
szám, 1971. 5.o., a továbbiakban: „irányelv”) rá háruló kötelezettségeket.

2.

Az irányelv III. címe többek között meghatározza az ajánlati felhívások megfelelő
nyilvánosságára vonatkozó szabályokat, oly módon, hogy a Közösségben az összes
érdeklődő vállalkozó értesülhessen a pályázati felhívásról és esetlegesen abban részt
vehessen.

3.

Az irányelv 12. cikke szerint a pályázati felhívások hirdetményét meg kell küldeni az
Európai Közösségek Hivatalos Közleményeinek Hivatalába, amely biztosítja a
hirdetménynek legkésőbb a beküldéstől számított kilenc napon belül az Európai
Közösségek Hivatalos Lapjában történő közzétételét. Ugyanennek a rendelkezésnek a
negyedik bekezdése pontosítja mindenesetre, hogy a 15. cikkben említett gyorsított
eljárásban a közzétételi határidő legkésőbb öt nap a beküldéstől számítva.

4.

Az irányelvnek a meghívásos eljárásra vonatkozó 14. cikke alapján, a részvételi
kérelmek átvételének határideje és a kiválasztott pályázók által benyújtandó ajánlatok
átvételének határideje mindegyik esetben legalább 21 nap, amely a hirdetmény
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elküldésétől és a pályázók számára tett írásbeli meghívás elküldésétől számít. A 15.
cikk mindenesetre pontosítja, hogy amennyiben a sürgősség a 14. cikkben foglalt
határidőket tarthatatlanná tenné, az ajánlatkérők rövidebb határidőket is
alkalmazhatnak, tudniillik 12 napot, amelyet a hirdemény elküldésétől kell számítani a
részvételi kérelmek esetén, és 10 napot az ajánlatok benyújtására, amely az írásbeli
meghívástól számít.
5.

Az irányelv 9. cikke e rendelkezések alkalmazása alól egy sor esetet mentesít a
nyilvánosság területén. Pontosabban, a 9. cikk d.) pontja meghatároz egy eltérést,
„szoros értelemben vett szükséges mértékben, amikor az előre nem látható okoból
eredő kényszerítő sürgősség az ajánlatkérők számára nem teszik lehetővé a többi
eljárás által megkövetelt határidőket”.

6.

1989. február 9-én a Complutense de M adrid Egyetem Rektori Hivatala a
politikatudományi és szociológiai kar, valamint a társadalmi munka iskola
megnagyobbítási és átalakítási munkálatainak elvégzését sürgősnek nyilvánította, a
felújítás összköltsége 430 256 250 PTA volt. Ezt az összeget az oktatási miniszter
1989. januárjában az egyetem rendelkezésére bocsátotta.

7.

1989. február 27-én ennek az egyetemnek a rektori hivatala négy spanyol újságban
versenyfelhívást tett közzé ezen munkálatokra, pályázati hirdetmény formájában.

8.

Az aktából kiderül, hogy a tervezett munkák végrehajtása a felelős építész szerint hét
és fél hónapot vett volna igénybe és az 1989. októberi tanévkezdés előtt be kelett
fejezni azt.

9.

A jogvita tényeinek, az eljárás lefolytatásának és a felek érveinek és álláspontjainak
egy terjedelmesebb bemutatása végett tárgyalási meghallgatásra került az ügy. Az akta
ezen elemei itt csak olyan mértékeben kerülnek megemlítésre, amennyiben a Bírósá g
azt szükségesnek találja a következtetéseihez.

10.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy jelen esetben nem volt helye megegyezéses pályázati
eljárásnak, mivel az irányelv 9.cikk d.) pontjának alkalmazási feltételei nem voltak
együttesen adottak. Ebben a tekintetben kiemeli, hogy a hallgatók létszámának
növekedése egy olyan probléma, amely évek óta létezik oly módon, hogy 1989-ben
egy új évfolyam érkezése nem teremthetett egy olyan előre nem látható helyzetet,
amely kényszerítő sürgősséget idézett volna elő ezen rendelkezés értelmében.

11.

A Bizottság fenntartja többek között, hogy az egyetem rektori hivatala az irányelv 15.
cikke szerinti gyorsított eljárásban a pályázati felhívás hirdetményét az Európai
Közösségek Hivatalos Lapjában közzétehette volna, amelynek a rövidebb határideje az
ajánlatkérőknek lehetővé tett volna, hogy a nyilvánosság követelményének eleget
tegyenek egy hónapos időszak alatt. Úgy ítéli meg a Bizottság, hogy ez az idő terljes
mértékben összeegyeztethető a rektori hivatal által meghatározott munkák iőbeli
menetrendjével.

12.

A spanyol kormány ezzel ellentétben úgy véli, hogy az irányelv 9. cikk d.) pontjára
történő hivatkozás megalapozott. Kiemeli, hogy a munkálatokat 1989. október 1. előtt
be kellett fejezni és kihangsúlyozza azt a késedelmet, amit a közösségi közzétételi
eljárás okozott volna. Pontosítja etekintetben, hogy a kar és az érintett iskolák teljes
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mértékben alkalmatlanok voltak nagyszámú új hallgató fogadására az 1989. októberi
évkezdésre.
13.

Először is meg kell figyelni, hogy a 9. cikk d.) pontjának alkalmazási feltételei
halmozottak. Következésképpen ha ezen feltételek egyike nem teljesül, az
ajánlatkérők nem térhetnek el az irányelv rendelkezéseitől, nevezetesen a
nyilvánosságra vonatkozó szabályoktól.

14.

Továbbá, meg kell állapítani, hogy jelen esetben, a kényszerítő sürgősség, amelyre a
spanyol kormány hivatkozik, nem volt összeférhetetlen az irányelv 15. cikkében, a
gyorsított eljárás keretében meghatározott határidőkkel.

15.

Valóban, a szükséges hiteleket az egyetem 1989. januárja folyamán igényelte, és a
megnagyobbítási és átalakítási munkákat, amelynek időtartama hét és fél hónap volt,
1989. október eleje, a tanév kezdete előtt kellett befejezni. Elegendő idő maradt tehát
közbeszerzési eljárás megszervezésére, az irányelv 15. cikkében meghatározott
gyorsított eljárás szerint, amelynek határideje, mint az a 4. pontban említésre került, 22
napra korlátozódhat, tudniillik 12 nap a részvételi kérelmekre és 10 nap az ajánlatokra.

16.

M eg kell tehát állapítani, hogy a Complutense de M adrid Egyetem rektori hivatala
azon döntése következtében, hogy magánjogi szerződéssel ítélte oda a
politikatudományi és szociológiai kar, valamint a társadalmi munka iskola
megnagyobbítási és átalakítási munkálatainak elvégzését, elmulaszotta az irányelvből,
és nevezetesen a 9. és 12–15. cikkéből rá háruló kötelezettségeket.
A költségekről

17.

Az eljárási szabályzat 69. cikk (2) bekezdése alapján, minden pervesztes fél köteles a
költségek viselésére. A Spanyol Királyság pervesztes lévén, őt kell a költségek
viselésére kötelezni.

Fenti indokok alapján,
A BÍRÓSÁG
A következőképpen határozott:
1.)

A Complutense de Madrid Egyetem rektori hivatala azon döntése
következtében, hogy magánjogi szerződéssel ítélte oda a politikatudományi
és szociológiai kar, valamint a társadalmi munka iskola megnagyobbítási
és átalakítási munkálatainak elvégzését, elmulaszotta az építési
beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló,
1971. július 26-i 71/305/EGK tanácsi irányelvből (HL L 185. szám, 1971.
5.o.), nevezetesen a 9. és a 12–15. cikkből rá háruló kötelezettségeket.

2.)

A S panyol Királyság köteles a költségek viselésére.

Due
Kakouris

Grévisse
M oitinho de

Kapteyn

Díez de Velasco
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Zuleeg

M ancini
M urray

Almeida
Kihirdetve Luxembourgban, az 1992. március 18-i nyilvános ülésen.
Hivatalvezető
J.- G. Giraud

Elnök
O. Due
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