C-225/97. sz. ügy
Európai Közösségek Bizottsága
kontra
Francia Köztársaság
„Tagállami mulasztás – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Beszerzési eljárások – Vízügyi,
energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok”
Az ügy összefoglalása
1.

Jogszabályok közelítése – Közbeszerzések a vízügyi, energiaipari, szállítási és
távközlési ágazatokban – A beszerzési eljárásokra vonatkozó közösségi jogszabályok
alkalmazása – 92/13 irányelv – Jogorvoslat nemzeti szinten – A tagállamok
kötelezettsége, hogy a jogorvoslati szervek részére hatáskört biztosítsanak – A bíró
pénzbírságot megállapító hatásköre – Teljesített kötelezettség
(A Tanács 92/13 irányelve 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja, és (5) bekezdése)

2.

Jogszabályok közelítése – Közbeszerzések a vízügyi, energiaipari, szállítási és
távközlési ágazatokban – A beszerzési eljárásokra vonatkozó közösségi jogszabályok
alkalmazása – 92/13 irányelv – Tanúsítási rendszer és békéltető eljárás – A tagállamok
kötelezettsége, hogy végrehajtó rendelkezéseket fogadjanak el
(A Tanács 92/1. irányelvének, 3.–7. cikke és 9.–11. cikke)

1.

A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások
beszerzési eljárásaira vonatkozó közösségi jogszabályok alkalmazásáról szóló 92/13
irányelv 1. fejezetében (1. és 2. cikk) előírja, hogy a tagállamok meghozzák a
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megfelelő jogorvoslati eljárások
álljanak a lehetséges szállítók és vállalkozók rendelkezésére, amennyiben az
ajánlatkérők megszegik a beszerzési eljárásra vonatkozó szabályokat, és felhatalmazza
a tagállamokat, hogy a jogorvoslati szervek hatáskörét illetően többféle megoldás
közül válasszanak.
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Eleget tesz e követelményeknek az a tagállam, amely az irányelv 2. cikke (1)
bekezdésének c) pontjában leírt megoldást választotta, miszerint olyan intézkedéseket
vezet be, amelyek lehetővé teszik megfelelő eljárások keretében meghatározott
összegű pénz kifizetésének előírását, abban az esetben, ha a jogsértést nem teszik jóvá,
vagy nem kerülik el, oly módon átültetve ezt a rendelkezést, hogy egy bíró rendelkezik
azzal a hatáskörrel, hogy pénzbírságot szabjon ki, amelynek összegét az adott esetről
alkotott véleménye alapján határozza meg. Ez a pénzkötelezés megfelel az említett 2.
cikk (5) bekezdésében felállított feltételeknek.
2.

A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások
beszerzési eljárásaira vonatkozó közösségi jogszabályok alkalmazásáról szóló 92/13
irányelv 2. fejezetében (3.–7. cikk) olyan tanúsítási rendszert irányoz elő, amely
lehetővé teszi az ajánlatkérők számára, hogy a beszerzési eljárásokra vonatkozó
szabályok megfelelő alkalmazásáról tanúsítványt kapjanak, illetve a 4. fejezetben (9.–
11. cikk) egy közösségi szintű békéltető eljárást ír elő, amely a vállalkozások és
ajánlatkérők között felmerülő viták békés rendezését teszi lehetővé.
Ebben a tekintetben az a körülmény, hogy az irányelv lehetővé teszi az alkalmazás i
területébe tartozó szervezetek számára a tanúsítási rendszerhez való folyamodást, nem
jelenti azt, hogy e rendszer átültetése a nemzeti jogba fakultatív lenne. Ellenkezőleg,
az irányelv érdemi rendelkezéseit kétségbevonhatatlan kényszerítő erővel kell
felruházni, a jogbiztonság követelményének megfelelő sajátossággal, részletességgel,
és egyértelműséggel. A békéltető eljárást illetően is szükség van a nemzeti jogba való
átültetésre, annak érdekében, hogy az érdekeltek tudomást szerezhessenek az eljárás
létezéséről, és ily módon biztosítva legyen számukra az eljárás igénybevételének a
lehetősége.
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A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hatodik tanács)
∗

1999. május 19.
A C-225/97. sz. ügyben
az

Európai

Közösségek

Bizottsága,

képviseli:

Hendrik

van

Lier

jogtanácsos,

meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg, Carlos Gómez de la Cruz, a jogi
iroda tagja címén, Centre Wagner, Kirchberg,
felperesnek,
a Francia Köztársaság, képviseli: Kareen Rispal-Bellanger a Külügyminisztérium jogi
osztályának nemzetközi gazdasági jogi és közösségi jogi aligaz gatója, valamint Philippe
Lalliot, ugyanezen osztály külügyi titkára, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím:
Luxembourg, Franciaország Nagykövetsége, 8 B, boulevard Joseph II,
alperes ellen,
annak megállapítása iránt, hogy a Francia Köztársaság, mivel nem tette meg az összes
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megfeleljen a vízügyi, energiaipari, szállítási és
távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi
szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelvnek (HL L 76. szám,
14. o.), elmulasztotta az irányelv 1. cikke (2) bekezdéséből, a 2. cikke (1) bekezdésének c)
pontjából, valamint a 2. és 4. fejezetéből ráháruló kötelezettségeit, indított ügyben
A BÍRÓSÁG (hatodik tanács)
tagjai: P. J. G. Kapteyn (előadó bíró), tanácselnök, G. Hirsch és G. F. M ancini, bírák,
főtanácsnok: A. La Pergola,
hivatalvezető: L. Hewlett, tisztviselő,
figyelembe véve a tárgyalásra készített jelentést,
a felek perbeszédének az 1998. október 22-i szóbeli tárgyaláson való meghallgatását
követően, amely tárgyaláson a Bizottságot képviselte Hendrik van Lier, a francia kormányt
∗

Az eljárás nyelve: fran cia.
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képviselte Anne Viéville-Bréville, a Külügyminisztérium jogi osztályának ügyvivője,
meghatalmazotti minőségben,
a főtanácsnok indítványának az 1999. január 19-i tárgyaláson történő meghallgatását
követően,
meghozta a következő
ÍTÉLETET
1.

A Bíróság Hivatalához 1997. június 17-én benyújtott beadványában az Európai

Közösségek Bizottsága keresettel élt az EK-Szerződés 169. cikke (jelenleg EK 226. cikk)
alapján annak megállapítása iránt, hogy a Francia Köztársaság, mivel nem tette meg az összes
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megfeleljen a vízügyi, energiaipari, szállítási és
távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi
szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
összehangolásáról szóló 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelvnek (HL L 76. szám,
14. o.), elmulasztotta az irányelv 1. cikke (2) bekezdéséből, a 2. cikke (1) bekezdésének c)
pontjából, valamint a 2. és 4. fejezetéből ráháruló kötelezettségeket.
A közösségi jog
2.

A 92/13 irányelv 13. cikke kimondja, hogy a tagállamok 1993. január 1-je előtt

megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek
megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.
A pénzbírság
3.

A 92/13 irányelv 1. fejezete (1. és 2. cikk) a nemzeti szintű jogorvoslatot érinti.

4.

Az 1. cikk kimondja:
„1.

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében,

hogy az ajánlatkérők határozataival szemben a következő cikkekben, és különösen a 2.
cikk (8) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően hatékonyan, és különösen a
lehető leggyorsabban jogorvoslattal lehessen élni azon az alapon, hogy e határozatok
megsértették a beszerzésre vonatkozó közösségi jogot, vagy az e jogot végrehajtó
nemzeti jogszabályokat a következő esetekben:
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a)

a Tanács 90/351/EGK irányelvének hatálya alá tartozó szerződés-odaítélési
eljárások;
és

b) az említett irányelv 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának tiszteletben tartása
azon ajánlatkérők esetében, amelyekre e rendelkezés vonatkozik.
2.

A tagállamok biztosítják, hogy ne legyen megkülönböztetés egy szerződés-

odaítélési eljárás vonatkozásában a kártérítést követelő vállalkozások között az ezen
irányelv által a közösségi jogot végrehajtó nemzeti jogszabályok és az egyéb nemzeti
jogszabályok közötti különbségtétel eredményeként.
…”
5.

A 92/13. irányelv 2. cikke ekként fogalmaz:
„1.

A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikkben meghatározott jogorvoslati

eljárások érdekében hozott intézkedések hatáskört adjanak:
vagy
a)

a lehető legrövidebb időn belül és közbenső határozat útján ideiglenes
intézkedések megtételére az állítólagos jogsértések orvoslása vagy az
érintett érdekek további sérelmének elkerülése céljából, beleértve a
beszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó eljárásnak vagy az ajánlatkérő
által meghozott bármely határozat végrehajtásának a felfüggesztését vagy
felfüggesztésének elrendelését,
és

b) a

jogellenesen

meghozott

határozatok

megsemmisítésére

vagy

megsemmisíttetésére, beleértve a megkülönböztető műszaki, gazdasági
vagy pénzügyi előírások törlését a hirdetményből, az időszakos tájékoztató
hirdetményből, a tanúsítási rendszer meglétéről szóló hirdetményből, az
ajánlati felhívásból, az ajánlattételhez szükséges dokumentációból, illetve
minden egyéb, a kérdéses szerződés-odaítélési eljárásra vonatkozó
dokumentumból;
5
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vagy
c)

a lehető legrövidebb időn belül és közbenső határozat útján, és ha
szükséges, az ügy érdemére vonatkozó végleges eljárással a fenti a) és b)
pontban meghatározott intézkedésektől eltérő intézkedések meghozatala a
megállapított jogsértés jóvátétele és az érintett érdekek elleni sérelem
megakadályozása céljából; nevezetesen

egy

meghatározott

összeg

kifizetésének előírása olyan esetekben, amikor a jogsértést nem tették jóvá,
vagy nem akadályozták meg.
A tagállamok választhatják ezt a lehetőséget az összes ajánlatkérőre vagy
ajánlatkérők objektív kritériumok alapján meghatározott csoportjaira
vonatkozóan, de mindkét esetben meg kell őrizni a meghatározott
intézkedések hatékonyságát annak érdekében, hogy

meg lehessen

akadályozni az érintett érdekek sérelmét;
d) és mindkét fenti esetben, kártérítés megítélése a jogsértés által hátrányosan
érintett személyek részére.
Amennyiben kártérítést követelnek azon a címen, hogy egy adott határozatot
jogellenesen hoztak meg, a tagállamok rendelkezhetnek úgy, amennyiben belső
jogrendszerük így követeli meg és biztosítja e célra a szükséges hatáskörökkel
rendelkező testületeket, hogy a vitatott határozatot először meg kell semmisíteni, vagy
jogellenesnek kell nyilvánítani.
2.

Az (1) bekezdésben meghatározott hatásköröket át lehet ruházni a jogorvoslati

eljárás különböző szempontjaiért felelős elkülönült testületekre.
3.

A jogorvoslati eljárásoknak önmagukban nem kell szükségszerűen azonnali

felfüggesztő hatályúnak lenniük azokban a szerződés-odaítélési eljárásokban,
amelyekre vonatkoznak.
4.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy

az ideiglenes intézkedések

elrendelésének mérlegelésekor a felelős testület figyelembe veheti ezen intézkedések
várható következményeit valamennyi nagy valószínűséggel veszélyeztetett érdek,
valamint a közérdek esetében, és határozhat úgy, hogy nem hoz ilyen intézkedéseket
olyan esetben, amikor a hátrányai meghaladhatják az előnyeit. Az ideiglenes
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intézkedések mellőzéséről szóló döntés nem sértheti az ilyen intézkedéseket kérő
személy egyéb követeléseit.
5.

Az (1) bekezdés c) pontjának megfelelően fizetendő összeget olyan magas

mértékben kell megállapítani, hogy az ajánlatkérőt elriassza a jogsértés elkövetésétől
vagy attól, hogy a jogsértést folytatassa. Ennek az összegnek a kifizetését függővé
lehet tenni attól, hogy az ügydöntő határozatban kimondják-e a jogsértés megtörténtét.
…”
A tanúsítvány
6.

A 92/13 irányelv 2. fejezete (3.–7. cikk) a tanúsítási rendszert szabályozza.

7.

A 3. cikk előírja, hogy a tagállamok lehetővé teszik az ajánlatkérők számára a 4.–7.

cikknek megfelelő tanúsítási rendszer igénybevételét.
8.

A 4. cikk ekként fogalmaz:
„Az ajánlatkérők a 90/531/EGK irányelv hatálya alá tartozó szerződés-odaítélési
eljárásokat és gyakorlatot időszakonként megvizsgáltathatják egy olyan tanúsítvány
megszerzése érdekében, amelynek értelmében az adott időpontban, a szóban forgó
eljárások és gyakorlat megfelelnek a szerződések odaítélésére vonatkozó közösségi
jognak, és az e jogot végrehajtó nemzeti jogszabályoknak.”

9.

A 92/13 irányelv 7. cikke kimondja, hogy a 4., 5. és 6. cikk rendelkezéseit a

tanúsításról szóló európai szabványok kidolgozása során lényeges követelményeknek kell
tekinteni.
A békéltető eljárás
10.

A 92/13 irányelv 4. fejezete (9.–11. cikk) a békéltető eljárást szabályozza.

11.

A 9. cikk kimondja:
„1.

Akinek érdeke fűződik vagy fűződött egy, a 90/531/EGK irányelv hatálya alá

tartozó szerződés megkötéséhez, és aki e szerződés-odaítélési eljárással kapcsolatban
úgy véli, hogy a beszerzésre vonatkozó közösségi jog, vagy az e jogot végrehajtó
nemzeti szabályok állítólagos megsértésével kárt okoztak neki vagy ilyen károsodás
7
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kockázata fennáll, kérheti a 10. és 11 cikkben meghatározott békéltető eljárás
lefolytatását.
2.

Az (1) bekezdésben említett kérelmet írásban a Bizottságnak, vagy a

mellékletben felsorolt nemzeti szerveknek kell címezni. E szervek e kérelmet a lehető
legrövidebb időn belül eljuttatják a Bizottsághoz.”
A francia jog
12.

1994. január 14-i beadványukban a francia hatóságok a Bizottság rendelkezésére

bocsátották

a

vízügyi,

energiaipari,

szállítási

és

távközlési

ágazatokban

egyes

árubeszerzésekre és építési beruházásokra irányuló szerződéskötési eljárásokra vonatkozó
jogorvoslati lehetőségekről szóló 1993. december 29-i 93-1416. sz. törvényt (JORF 1994.
január 1. 10. o.).
13.

A törvény 1. cikke kimondja:
„A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok egyes szerződéskötési
eljárásairól szóló 1992. december 11-i 92-1282. sz. törvény 7. cikkét követően az
alábbi 7-1. és 7-2. cikkek kerülnek beillesztésre:
»7-1. cikk – Az 1. cikkben meghatározott, és a magánjogba tartozó szerződések
odaítélése során előírt nyilvánossági és versenyeztetési követelmények elmulasztása
esetén a bíró csak az alábbiakban megfogalmazott keretek között rendelkezhet.
M inden olyan személy kérelmére, akinek a szerződés megkötéséhez érdeke fűződik, és
aki a mulasztás révén károsulhat, a hatáskörrel rendelkező bírói joghatóság elnöke,
vagy megbízottja kötelezheti a mulasztás elkövetőjét, hogy kötelezettségeinek tegyen
eleget. Az elnök vagy megbízottja meghatározza azt a határidőt, amelyen belül a
mulasztás elkövetője a határozatot köteles végrehajtani. A kiszabott határidő lejártától
kezdődően ideiglenes pénzbírságot írhat elő. A szóban forgó személyek azonban
figyelembe vehetik ez utóbbi intézkedésnek az összes érintett érdekre, és nevezetesen
a közérdekre gyakorolt lehetséges hatását, és dönthetnek az intézkedés mellőzése
mellett, amennyiben annak hátrányai meghaladnák az előnyöket.
A kérelmet az ügyészség is benyújthatja a bírósághoz abban az esetben, ha az Európai
Közösségek Bizottsága jelzi az állam felé azon okokat, amelyek alapján úgy véli, hogy
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az első bekezdésben említett kötelezettségeket egyértelműen és nyilvánvalóan
megsértették.
Az ideiglenes pénzbírság összegének meghatározásánál figyelembe veszik a határozat
címzettjének magatartását, és a határozat végrehajtása során felmerült nehézségeket.
A hatáskörrel bíró joghatóság elnöke, vagy megbízottja közbenső határozat
formájában, első és végleges fokon dönt.
Amennyiben az ideiglenes pénzbírság lejártakor a megállapított mulasztás nem lett
helyreállítva, a bíró végleges pénzbírságot írhat elő. Ebben az esetben közbenső
határozat formájában dönt, amely ellen a közbenső határozatokra vonatkozó szabályok
szerint fellebbezésnek van helye.
A pénzbírság, akár ideiglenes akár végleges, a kártérítéstől független. Az ideiglenes
vagy végleges pénzbírságot részben vagy egészben törlik, ha megállapítható, hogy a
bírói határozat végrehajtásának hiánya, vagy késedelme részben vagy egészben külső
okból ered.
7-2. cikk – Az 1. cikkben meghatározott, és a közjogba tartozó szerződések odaítélés e
során előírt nyilvánossági és versenyeztetési követelmények elmulasztása esetén,
minden olyan személy, akinek a szerződés megkötéséhez érdeke fűződik, és aki a
mulasztás révén károsulhat, kérheti a bírótól, hogy a szerződés megkötése előtt a
közigazgatási bíróságokról és közigazgatási fellebbviteli bíróságokról szóló törvény L.
23. cikkében szabályozott intézkedéseket tegye meg.«”
14.

A 93-1416. sz. törvény 4. cikke ekként fogalmaz:
A közigazgatási bíróságokról és közigazgatási fellebbviteli bíróságokról szóló törvény
L. 23. cikke az alábbiak szerint módosul:
»L. 23. cikk – A közigazgatási bíróság elnöke vagy megbízottja elé terjeszthető a
vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok egyes szerződéskötési
eljárásairól szóló 1992. december 11-i 92-1282. sz. törvény 7-2. cikkében szabályozott
szerződésekre előírt nyilvánossági és versenyeztetési kötelezettségek elmulasztásának
ügye. A bíró a szerződés megkötése előtt csak az alábbiakban meghatározott keretek
között rendelkezhet.
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Az eljárás megindítására azon személyek jogosultak, akiknek a szerződés
megkötéséhez érdekük fűződik, és akik a mulasztás révén károsulhatnak.
A közigazgatási bíróság elnöke, vagy megbízottja kötelezheti a mulasztás elkövetőjét,
hogy kötelezettségeinek tegyen eleget. Az elnök vagy megbízottja meghatározza azt a
határidőt, amelyen belül a mulasztás elkövetője a határozatot köteles végrehajtani. A
kiszabott határidő lejártától kezdődően ideiglenes pénzbírságot írhat elő. A szóban
forgó személyek azonban figyelembe vehetik ez utóbbi intézkedésnek az összes
érintett érdekre, és nevezetesen a közérdekre gyakorolt lehetséges hatását, és
dönthetnek

az

intézkedés

mellőzése

mellett,

amennyiben

annak

hátrányai

meghaladnák az előnyöket.
Az ideiglenes pénzbírság összegének meghatározásánál figyelembe veszik a határozat
címzettjének magatartását, és a határozat végrehajtása során felmerült nehézségeket.
Az állam által kötött szerződések vagy beszerzések kivételével a kérelmet az állam is
benyújthatja, amennyiben az Európai Közösségek Bizottsága jelzi felé azon okokat,
amelyek alapján úgy véli, hogy a fent említett kötelezettségeket egyértelműen és
nyilvánvalóan megsértették.
A közigaz gatási bíróság elnöke vagy megbízottja közbenső határozat formájában, els ő
és végleges fokon dönt.
Amennyiben az ideiglenes pénzbírság lejártakor a megállapított mulasztás nem lett
helyreállítva, a bíró végleges pénzbírságot írhat elő. Ebben az esetben közbenső
határozat formájában dönt, amely ellen a közbenső határozatokra vonatkozó szabályok
szerint fellebbezésnek van helye.
A pénzbírság, akár ideiglenes, akár végleges, a kártérítéstől független. Az ideiglenes
vagy végleges pénzbírságot részben vagy egészben törlik, ha megállapítható, hogy a
bírói határozat végrehajtásának hiánya vagy késedelme részben vagy egészben küls ő
okból ered.«”
A perelőzmények
15.

1995. szeptember 8-i figyelmeztető levelében a Bizottság tájékoztatta a francia

hatóságokat, hogy a 92/13 irányelvben előírt pénzbüntetési szabályozás nem megfelelően lett
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átültetve, míg az irányelvnek a tanúsítási rendszerre és a békéltető eljárásra vonatkozó
rendelkezései egyáltalán nem lettek végrehajtva. A Szerződés 169. cikkének megfelelően a
Bizottság felhívta a francia kormányt, hogy két hónapos határidőn belül ismertesse vele
észrevételeit, és tegye meg a szükséges módosításokat.
16.

A francia hatóságok 1995. november 13-án válaszoltak, pontosítással élve a

pénzbírság rendszerének működését, és a 92/13 irányelvben előírt, a 93-1416. sz. törvénybe át
nem emelt békéltető eljárást illetően.
17.

A Bizottság azonban 1996. november 8-i indokolt figyelmeztetésében továbbra is

fenntartotta a pénzbírsági rendszer működését, valamint az irányelv 2. és 4. fejezetének
végrehajtatlanságát érintő elmarasztaló véleményét.
18.

A francia hatóságok 1997. február 20-i válaszukban úgy nyilatkoztak, hogy

véleményük szerint a 93-1416. sz. törvény rendelkezései megfelelnek a 92/13 irányelvben
meghatározott követelményeknek, és a közeljövőben felajánlják egy körlevél kibocsátását
annak érdekében, hogy biztosítsák a magánszemélyek tájékoztatását a békéltető eljárás
működéséről, illetve az érintett hivatalok tanulmányozzák a tanúsítási rendszer tényleges
bevezetéséhez igénybe vehető eszközöket.
19.

M ivel a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a francia kormány válasza nem volt kielégítő,

benyújtotta a Bírósághoz a jelenlegi keresetet.
A pénzbírságról
20.

Elsőként le kell szögezni, hogy a Bizottság nyilvánvalóan nem vitatja a Francia

Köztársaságnak a 92/13 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában szabályozott
megoldásra eső választását.
21.

Ennek ellenére e megoldással kapcsolatosan a Bizottság először is úgy véli, hogy a

92/13 irányelv 2. cikke (5) bekezdésének átvétele, miszerint az (1) bekezdés c) pontja alapján
fizetendő összeget olyan magas mértékben kell megállapítani, hogy az ajánlatkérőt elriassza a
jogsértés elkövetésétől vagy attól, hogy a jogsértést folytatassa, megköveteli a pénzbírság
összegére vonatkozó különös rendelkezés meghozatalát, amelynek célja, hogy pontosítsa,
hogy az összegnek elriasztó jellegűnek kell lennie, vagy korlátozza a bíró mérlegelés i
jogkörét az összeg meghatározását illetően. A Bizottság véleménye szerint e szabály hiánya
kételyeket vethet fel a hatáskörrel rendelkező bíró részéről.
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22.

A francia kormány úgy véli, hogy egyrészről a 92/13 irányelv nem tartalmaz olyan

kifejezett rendelkezést, amely

kötelezné a tagállamokat a pénzbírság összegének

meghatározására, másrészről a helyzetek különbözősége miatt lényeges, hogy a bírónak
lehetősége legyen az összeget megszabni annak függvényében, hogy hogyan ítéli meg az
adott esetet, azzal, hogy az összegnek elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy a 92/13
irányelvben rögzített célokat elérje.
23.

Ebben a tekintetben meg kell állapítani, hogy a 92/13 irányelv 2. cikke (5)

bekezdésének már a megfogalmazásából kiderül, hogy a rendelkezés szerint az (1) bekezdés
c) pontja alapján fizetendő összeget olyan magas mértékben kell megállapítani, hogy az
ajánlatkérőt elriassza a jogsértés elkövetésétől vagy attól, hogy a jogsértést folytatassa,
anélkül, hogy megjelölné, hogy a törvényhozónak vagy a hatáskörrel rendelkező bírónak kelle a fizetendő összeget meghatározni.
24.

Ahogy a főtanácsnok indítványának 13. pontjában is kiemelte, a pénzbírság egy

kényszerítő eszköz, amelynek fő célja, hogy biztosítsa a bíró döntésének tiszteletben tartását.
Az eszköz, természetéből eredően már önmagában elriasztó jellegű. Következésképpen egy
olyan rendelkezés, miszerint a 92/13 irányelv 2. cikkének (1) bekezdése alapján fizetendő
összegnek elriasztó jellegűnek kell lennie, nem módosítaná vagy erősítené ezt a jelleget.
25.

Ezenkívül a francia kormány kiemeli – bár a Bizottság ezt lényegében nem vitatja –,

hogy a francia jogban a pénzbírság természetéből eredően kényszerítő eszköz, és hatékony
gátat képez a bíró parancsainak be nem tartása előtt.
26.

Ezt követően a Bizottság azt sérelmezi, hogy a francia kormány a 93-1416. sz. törvény

1. és 4. cikkében előírja, hogy a végleges pénzbírságot csak az ideiglenes pénzbírság
lejártakor lehet kiszabni, és a bírság összegét a határozat címzettjének magatartása, illetve a
végrehajtás alatt felmerült nehézségek figyelembe vételével alakítják ki. Véleménye szerint a
bírónak hagyott mozgási lehetőség túl homályosan megfogalmazott szubjektív elemektől
függ, amely így nem biztosítja a rendszer megfelelő működését.
27.

Ebben a tekintetben először is ki kell hangsúlyozni, hogy a 92/13 irányelv 2. cikke (1)

bekezdésének c) pontja arra szorítkozik, hogy kötelezze azon tagállamokat, akik ezt a
megoldást választják, olyan intézkedések bevezetésére, amelyek lehetővé teszik megfelelő
eljárások keretében meghatározott összegű pénz kifizetésének előírását, abban az esetben, ha
a jogsértést nem teszik jóvá vagy nem kerülik el. U gyancsak e cikk (5) bekezdése úgy
12
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rendelkezik, hogy ezt az összeget olyan magas mértékben kell megállapítani, hogy az
ajánlatkérőt elriassza a jogsértés elkövetésétől vagy attól, hogy a jogsértést folytatassa,
anélkül azonban, hogy meghatározná az intézkedés ideiglenes vagy végleges jellegét. A
Bizottság állításával ellentétben, a szóban forgó rendelkezés nem írja elő, hogy a jogsértés
elkerülése vagy jóvátétele érdekében a bíró csupán végleges jellegű pénzbírságokat szabhat
ki.
28.

M ásodsorban a Bizottság azon érvelését tekintve, miszerint a 93-1416 sz. törvény 1. és

4. cikke összekapcsolja – véleménye szerint hibásan – a pénzbírságot és a határozat
címzettjének magatartását, ki kell emelnünk, hogy az igazságos peres eljárás fogalmához
hozzátartozik, hogy a bíró a 92/13 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában
szabályozott eljárástípus keretében nem vonatkoztathat el a határozat címzettjének
magatartásától, illetve a határozat végrehajtása során felmerült nehézségektől.
29.

A Bizottság végül azt veti fel, hogy mivel a 93-1416. sz. törvény nem garantálja

ténylegesen a pénzbírság visszatartó jellegét, a jogszabály egy sajátos és kevésbé kényszerítő
jellegű eljárást hoz létre, mint amit a polgári jog előír, ez pedig ellenkezik a 92/13 irányelv 1.
cikkének (2) bekezdésével. Ezzel kapcsolatosan a Bizottság kiemeli, hogy eltérés van a 931416. sz. törvény pénzbírságra vonatkozó szabályai és a polgári végrehajtási eljárások
reformjáról szóló 1991. július 9-i 91-650 sz. törvény (JORF 1991. július 14. 9228. o.)
rendelkezései között. Ez az eltérés – véleménye szerint – arról tanúskodik, hogy a francia
törvényhozó a 93-1416 sz. törvény sajátos rendelkezéseit kevésbé kényszerítő jellegűvé
kívánta tenni, mint a 91-650 sz. törvény általános rendszerét.
30.

Ebben a tekintetben meg kell állapítani, hogy amint azt a francia kormány is kiemelte

– és a Bizottság sem vitatta – a 93-1416 sz. törvény tárgya különbözik a 91-650 sz. törvény
tárgyától. Ez utóbbi a végrehajtható okirattal rendelkező hitelező számára kínál eszközöket az
adós vagyonából történő végrehajtás kikényszerítésére, egy megelőzőleg lejártként és
kikényszeríthetőként elismert követelés tekintetében, és nem jogosítja fel a bírót, hogy egy
ajánlatkérő szerződés-odaítélési eljárásába beavatkozzon.
31.

Ebből következőleg, amint azt a főtanácsnok indítványának 17. pontjában

megállapította, a 91-650 sz. törvény, annak ellenére, hogy felállított egy pénzbírság-kiszabási
rendszert, nem szolgálhatott a 92/13 irányelv végrehajtási alapjául.
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32.

Következésképpen a Bizottság álláspontja, miszerint a francia törvényhozó az

érvényben lévő polgári jogi szabályozáshoz képest sajátos eljárást kívánt volna bevezetni, így
mellőzve a 92/13 irányelvben előírt garanciákat, nem megalapozott.
33.

Az eddigi fejtegetésekből következik, hogy a Bizottság keresetét a 92/13 irányelv 2.

cikke (1) bekezdése c) pontjának, és (5) bekezdésének a nem megfelelő átvételére
vonatkozóan vissza kell utasítani.
A tanúsítványról
34.

A Bizottság álláspontja szerint a 92/13 irányelv 2. fejezetében szabályozott tanúsítási

rendszer nem lett a francia jogban végrehajtva.
35.

A francia kormány előadja, hogy bár a tagállamok valóban kötelesek a 92/13 irányelv

3. cikkét végrehajtani, ennek a kötelezettségnek vagy az irányelv 6. cikke (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, a tanúsítók közvetlen megjelölésével lehet eleget tenni, vagy a 7.
cikk közvetett értelmezése szerint a tanúsítók akkreditálásával megbízott szervezet
felállításával. Ú gy gondolja, hogy az első változat nem foglalja feltétlenül magában egy külön
végrehajtó rendelkezés meghozatalát, csupán az ajánlatkérők tájékoztatását teszi szükségessé
a közösségi jog által kínált lehetőségekről. A francia kormány még hozzáfűzi, hogy a 92/13
irányelvnek megfelelő ismertséget biztosított.
36.

Ezzel kapcsolatosan ki kell emelnünk, hogy a 92/13 irányelv 3. cikkének már a

megfogalmazásából kiderül, hogy a tagállamok kötelesek az ajánlatkérők számára biztosítani
a 4.–7. cikknek megfelelő tanúsítási rendszer igénybevételének a lehetőségét. Így, mint azt a
Bizottság jogosan kihangsúlyozta, az a körülmény, hogy az irányelv lehetővé teszi az
alkalmazási területébe tartozó szervezetek számára a tanúsítási rendszerhez való folyamodást,
nem jelenti azt, hogy e rendszer átültetése a nemzeti jogba fakultatív lenne.
37.

Ami a francia kormány részéről a 92/13 irányelvnek biztosított nyilvánosságot illeti,

emlékeztetni kell, hogy az állandó joggyakorlatnak megfelelően egy irányelv érdemi
rendelkezéseit kétségbevonhatatlan kényszerítő erővel kell felruházni, a jogbiztonság
követelményének megfelelő sajátossággal, részletességgel, és egyértelműséggel (lásd a
Bizottság/Németország C-59/89. sz. ügyben 1991. május 30-án hozott ítéletet [EBHT 1991. I2607. o., 24. pont]).
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38.

Ebből eredően meg kell állapítani, hogy a 92/13 irányelv 2. fejezetében szabályozott

tanúsítási rendszer a francia jogban nem lett határidőn belül végrehajtva.
A békéltető eljárásról
39.

Végül a Bizottság azt rója fel a Francia Köztársaságnak, hogy a 92/13 irányelv

békéltető eljárásra vonatkozó 9.–11. cikkét a nemzeti jogban nem hajtotta végre.
40.

A francia kormány álláspontja szerint a 92/13 irányelv 9. cikkének (2) bekezdésében

előírt békéltető eljárás, amely csupán arra kötelezi a tagállamokat, hogy a lehető legrövidebb
időn belül juttassanak el a Bizottsághoz minden érdekelt személy által előterjesztett kérelmet,
nem foglalja magában bármilyen végrehajtó jellegű törvényi vagy rendeleti rendelkezés
elfogadását. Hozzáfűzi, hogy a békéltető eljárás tényleges működésének megkönnyítése
érdekében az érdekeltek tudomására hozta a 92/13 irányelv tartalmát azzal, hogy a
szakemberek elismert folyóiratában, a M archés Publics áprilisi–májusi számában közzétette.
41.

Ebben a tekintetben meg kell állapítani, hogy a 92/13 irányelv 9. cikkének (1)

bekezdése előírja, hogy mindenki, akinek érdeke fűződik vagy fűződött egy, a vízügyi,
energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok beszerzési eljárásairól szóló 1990. szeptember
17-i 90/531/EGK tanácsi irányelv (HL L 297. szám 1. o.) hatálya alá tartozó szerződés
megkötéséhez, és aki e szerződés-odaítélési eljárással kapcsolatban úgy véli, hogy a
beszerzésre vonatkozó közösségi jog, vagy az e jogot végrehajtó nemzeti szabályok
állítólagos megsértésével kárt okoztak neki, vagy ilyen károsodás kockázata fennáll, kérheti a
10. és 11 cikkben meghatározott békéltető eljárás lefolytatását. Ebből következik, hogy
szükséges a nemzeti jogba való átültetés annak érdekében, hogy az érdekeltek az eljárás
létezéséről tudomást szerezhessenek, és így biztosítva legyen számukra az eljárás
igénybevételének a lehetősége.
42.

Ebből eredően meg kell állapítani, hogy a 92/13 irányelv 9.–11. cikkében szabályozott

békéltető eljárás nem lett határidőn belül végrehajtva.
43.

M inden eddigi fejtegetés figyelembevételével tehát meg kell állapítani, hogy a Francia

Köztársaság, mivel nem tette meg az előírt határidőn belül az összes szükséges intézkedést
annak érdekében, hogy megfeleljen a 92/13. irányelv 2. és 4. fejezetében szabályozott
rendelkezéseknek,

elmulasztotta az irányelv 13. cikkének (1) bekezdéséből eredő

kötelezettségeit.
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A költségekről
44.

Az eljárási szabályzat 69. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bíróság dönthet úgy,

hogy a felek maguk viselik saját költségeiket, amennyiben a felek kölcsönösen pervesztesek
egy vagy több ponton. M ivel a Bizottság és a Francia Köztársaság részlegesen pervesztes lett,
a Bíróság saját költségeik viselésére kötelezi őket.
A fenti indokok alapján
A BÍRÓSÁG (hatodik tanács)
a következőképpen határozott:
1.

A Francia Köztársaság, mivel nem tette meg az előírt határidőn belül az összes
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megfeleljen a vízügyi, energiaipari,
szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól
szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és
közigazgatási

rendelkezések

összehangolásáról

szóló 1992.

február 25-i

92/13/EGK tanácsi irányelvnek, elmulasztotta az irányelv 13. cikkének (1)
bekezdéséből ráháruló kötelezettségeit.
2.

A keresetet a továbbiakban elutasítja.

3.

Mindegyik fél maga viseli a saját költségeit.

Kapteyn

Hirsch

M ancini

Kihirdetve Luxembourgban, az 1999. május 19-i nyilvános ülésen.
Hivatalv ezető

R. Grass
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P. J. G. Kapteyn

