C-422/97 P sz. ügy
S ociété anonyme de traverses en béton armé (Sateba)
Európai Közösségek Bizottsága ellen
„Fellebbezés — Szállítási közbeszerzések — Az elbíráló hatóság magatartása elleni
panasz elutasítása”
A végzés összefoglalása
1.

Törvényhozások egybevetése — Szerződés-odaítélési eljárások a vízügyi,
energiaipari, szállítási és távközlési ágazatban — 93/38 Irányelv — Ajánlatkérő
magatartását irányelvbe ütközőnek és versenykorlátozónak nyilvánító
ajánlattevő panasza — Bizottság vizsgálata az állami mulasztásokra
alkalmazandó eljárásnak megfelelően — Megengedhetőség — Bizottság joga
hivatalból
eljárni
a
versenyjogi
szabályoknak
megfelelően—Megalapozatlanság
(EK-Szerződés 169. cikke; a Tanács 17 rendeletének 3. cikk (1) bekezdése; a
Tanács 93/38 irányelve)

2.

Fellebbezés — Indokolás — Fellebbezés keretében első alkalommal felhozott indok —
Elutasítás
(EK Bíróság alapszabálya 51. cikke)

3.

Törvényhozások

egybevetése — Szerződés-odaítélési eljárások a vízügyi,
energiaipari, szállítási és távközlési ágazatban — 93/38 Irányelv — Ajánlatkérő

aktusai — Tagállamoknak felróható aktusok — Tagállam
alkalmazhatósága
(EK-Szerződés 169. cikke; a Tanács 93/38 irányelve)

elleni

eljárás

4.

Tagállam elleni eljárás — Eljárás — Versenyjogi eljárástól független jelleg
(EK-Szerződés 169. cikke; a Tanács 17 rendelete)

5.

Tagállam elleni eljárás — Bizottság keresetindítási joga — Diszkrecionális jog
gyakorlása — Panaszos feleknek a versenyjogtól eltérő perbeli helyzete
(EK-Szerződés 169. cikke; a Tanács 17 rendelete)

1.

A 93/38 irányelv körébe tartozó közbeszerzés ajánlattevője részéről a Bizottsághoz
benyújtott olyan panaszról lévén szó, amelyben az ajánlatkérő magatartását sérelmezi,
nem elegendő a versenykorlátozás egyszerű említése a Szerződés 86. cikkében előírt
versenyjogi szabályok megsértésének megállapításához, amennyiben a hivatkozott
irányelvben előírt szabályok megsértésének körén belül említenek egy ilyen
korlátozást, ellenben joggal lehet ez utóbbi panasz kiegészítésére irányulóként
értelmezni azt. Az a tény, hogy a 17 rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerint a Bizottság
jogosult hivatalból eljárni a Szerződésben előírt versenyjogi szabályok esetleges
megsértésének kivizsgálása céljából, nem változtat ezen az indokoláson.

2.

A Bíróság előtt a fellebbezés keretében első alkalommal felhozott indokot el kell
utasítani, mint az eljárási feltételeknek nem megfelelőt. Valójában annak

megengedése, hogy egy fél első alkalommal hivatkozhassék a Bíróság előtt egy olyan
indokra, amelyre nem hivatkozott az Elsőfokú Bíróság előtt oda vezetne, hogy
lehetővé válna számára a fellebbezés tárgyában korlátozott hatáskörű Bírósághoz
fordulni egy kiterjedtebb üggyel, mint amely a bíróságra tarozik. A fellebbezés keretén
belül a Bíróság hatásköre tehát az elsőfokú bírók előtt megvitatott indokokra adott
jogszerű eredmény értékelésére korlátozódik.
3.

A közbeszerzési tárgyú, jelen esetben a 93/38 irányelvre tartozó, közösségi szabályok
alkalmazási rendszeréből az következik, hogy az ajánlatkérők aktusai felróhatóak
azoknak a tagállamoknak, amelyekhez tartoznak és szankcionálhatóak tehát a
Szerződés 169. cikke által létrehozott tagállamok elleni eljárás keretén belül.

4.

A 17 rendelet szerinti versenyjogi eljárás független a Szerződésnek a közösségi jogot
sértő tagállami magatartás megállapítását, és abbahagyására kötelezését célzó 169.
cikkén alapuló eljárástól, a két eljárás eltérő célra törekszik és eltérő szabályok
szabályozzák azokat oly módon, hogy a Szerződés 169. cikk szerinti eljárás
megindítása nem foglalhatja automatikusan magában egy, a 17 rendeletre alapuló
határozat elfogadását. Ebből következik, hogy a Bizottság által, mulasztás
megállapítása iránti eljárásban meghozott elutasító határozat kizárólag erre tartozik, és
nem képezi egy, a 17 rendelet címén benyújtott panasz hallgatólagos elutasítását.

5.

A Bizottsághoz panasszal forduló felek perbeli helyzete alapvetően eltér a Szerződés
169. cikke szerinti eljárásban attól, amelyet a versenyjogi tárgyú 17 rendelet szerinti
eljárásban foglalnak el. Az elsőről lévén szó, a Bizottság nem köteles azt megindítani,
de diszkrecionális mérlegelési jogkörrel rendelkezik, amely kizárja a magánszemélyek
részére fenntartott azon jogot, hogy tőle határozott álláspont kialakítását
követelhessék. Következésképp, a Szerződés 169. cikke szerinti eljárás keretében
panaszt benyújtó személyeknek nem áll módjukban a közösségi bíróhoz fordulni egy
esetleges, panaszukat elutasító határozat elleni fellebbezéssel, és nem élvezik azokat
az eljárási jogokat, amelyekkel egy 17 rendelet szerinti eljárás keretében
rendelkezhetnek, és amelyek lehetővé teszik számukra annak követelését, hogy a
Bizottság tájékoztassa és meghallgassa őket.
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács)
*
1998. július 17.

A C-422/97 P sz. ügyben,
S ociété anonyme de traverses en béton armé (S ateba), francia jog szerinti társaság,
székhelye Párizs, képviseli Jacques M anseau, a párizsi kamarai ügyvéd, kézbesítési cím:
Luxemburg, Ernest Arendt irodájánál, 8-10, rue M athias Hardt
fellebbezőnek,
az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága Sateba kontra Bizottság T-83/97 sz. ügyben az
1997. szeptember 29-én hozott végzése (EBTH 1997. II-1523. o.) ellen benyújtott ezen
végzés hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezése tárgyában,

*

Az eljárás nyelve: francia
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az eljárásban másik félként
az Európai Közösségek Bizottsága, képviseli Hendrik van Lier jogtanácsos meghatalmazotti
minőségben, kézbesítési cím: Luxemburg, Carlos Gómez de la Cruznál, jogi szolgálat tagja,
Centre Wagner, Kirschberg,
részvételével,
A BÍRÓSÁG (negyedik tanács)
tagjai: H. Ragnemalm (előadó) elnök, J. I. M urray és K. M. Ioannou, bírák,
főügyész: M . N. Fennelly,
hivatalvezető: M . R. Grass,
a főügyész meghallgatását követően,
meghozta a következő
ÍTÉLETET
Indokolás
1.

A Bíróság hivatalához 1997. december 12-én benyújtott kérelmében a Sociét é
anonyme de traverses en béton armé (a továbbiakban: Sateba) fellebbezést jelentett be
az Elsőfokú Bíróság Sateba kontra Bizottság T-83/97 sz. ügyben az 1997. szeptember
29-én hozott végzése (EBTH 1997. II-1523. o., a továbbiakban: megtámadott végzés)
ellen, amelyben ez utóbbi elutasította annak a határozatnak hatályon kívül helyezésére
irányuló fellebbezését, mint az eljárási feltételeknek nem megfelelőt, amellyel a
Bizottság elutasította a Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) ellen
emelt panaszát, a nagy-sebességű vonatok vonalára szánt vasbeton talpak
közbeszerzési szerződésének megkötésekor elkövetett közösségi jog megsértése miatt.

2.

A jogvita háttere és a fellebbezés alapjául szolgáló tények az alábbiak szerint lettek
kifejtve a végzésben:
„1.

A fellebbező Sateba egy Franciaországban létrehozott társaság, amely vasbeton
talpakat gyárt vasúti sínekhez. A Belga nemzeti vasúti társasággal (SNCB)
szembeni jogvita egy korlátozott körű ajánlattételi felhívás keretében merült
fel, amelyet a belga TGV hálózat vonalára szánt monoblock betontalpak
szállítására írtak ki, amikor a fellebbező által benyújtott, biblock betontalpak
szállítására vonatkozó ajánlatot nem fogadta el az ajánlatkérő.

2.

Ezt megelőzően a fellebbező részvételét, beszállítóként, elfogadták egy, az
SNCB által szervezett minősítési eljárásban, amelynek véleményét közzétették
az 1994. július 27-i Európai Közösségek Hivatalos Lapjának Kiegészítésében
(HL S 142. szám, 132. o.). M ialatt ez a minősítési eljárás folyamatban volt, a
fellebbező 1994. december 19-én megkapta a korlátozott körű ajánlattételi
felhívás másolatát, amelyben az SNCB felhívta, hogy tegyen ajánlatot 50.000
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és 10.000 monoblock típusú vasbeton talp leszállítására legkésőbb 1995.
augusztus 31-ig, illetve 1995. szeptember 30-ig. (1994. 12. 14-i 8133.8504.001
számú versenytárgyalási hirdetmény)
3.

1995. január 10-i válaszlevelében a Sateba biblock típusú vasbeton talpak
leszállítását ajánlotta fel, úgy ítélve, hogy az említett talpak 100%-ig
kompatibilisek a belga TGV hálózattal, és hogy megfelelnek az SNCB által
támasztott felhasználási követelményeknek. Egy „alternatív” ajánlat
megtételének igazolása érdekében a fellebbező egyrészről kifejtette, hogy
tekintetbe véve az ajánlattételi felhívásban meghatározott rövid szállítási
határidőket, nem lesz módjában 60.000 monoblock talpat legyártani anélkül,
hogy módosítaná a Société nationale des chemins de fer français (SNCF) felé
fennálló kötelezettségeit. M ásrészről rámutatott, hogy a részére az SNCB által
átadott egyes műszaki előírások nem felelnek meg azoknak, amelyeket ő
használ az üzemeiben, ahol rendszeresen gyártanak a TGV vonalaknak szánt
talpakat és amely megkapta az „AQF2 vasúti minőségbiztosítást” az SNCF-től.

4.

1995. március 24-i levelében az SNCB tudatta a fellebbezővel, hogy az
ajánlatát nem fogadták el „műszaki hiányosságok miatt”. Valójában az SNCB
úgy ítélte meg, hogy egy biblock talp más termék, mint egy monoblock talp,
mint ahogyan egy talpfa is az, így tehát nem képezhet a belga törvényhozás
szerint „alternatívát”, lévén ez az elenevezés az alapkoncepcióhoz közeli
megoldások számára van fenntartva és ezt a versenytárgyalási hirdetmény írja
elő. Az SNCB azt is pontosította, hogy a fellebbező ellenőrzési eljárása még
nem volt teljes és a szállítói minősítési rendszer keretén belül alkalmazandó Q1
megjelölést követte, amelyet ő vezetett be, és amelyről a véleményt az Európai
Közösségek Hivatalos Lapjában tették közzé.

5.

Az SNCB-hez 1995. április 28-án intézett levelében a fellebbező vitatta az
általa benyújtott ajánlatot műszaki hiányosságok miatt elutasító határozatot. A
Sateba kiemelte, hogy a versenytárgyalási hirdetményben szereplő, egy
meghatározott, úgymint monoblock, típusú betontalpra való hivatkozást
lényegében tiltja a Tanács 1993. június 14-i 93/38/EGK irányelve a vízügyi,
energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások
beszerzési eljárásainak összehangolásáról 18 cikkének (5) bekezdése (HL L
199. szám, 84. o., a továbbiakban: „93/38 irányelv”), amennyiben nem követi a
„vagy ezzel egyenértékű” kifejezés. Ezen rendelkezés értelmében, „nem lehet
alkalmazni […] meghatározott eljárással készült terméket megemlítő és ezáltal
egyes vállalkozásokat előnyben részesítő vagy kizáró műszaki leírásokat,
kivéve ha a szerződés tárgya nélkülözhetetlenné teszi e műszaki leírások
alkalmazását”. A fellebbező ebből arra a következtetésre jutott, hogy a
felajánlott biblock betontalpak tökéletesen helyettesíthetik a monoblock
betontalpakat, és hogy az SNCB nem zárhatta ki az általa célzott használatra
tökéletesen megfelelő termékekre vonatkozó ajánlatokat. A kétféle típusú
betontalp felcserélhető jellegét egyébként megerősítették egy, a belga TGV
hálózatról szóló cikkben, amely egy szaklapban jelent meg, és amelyet az
SNCB egyik vezérigazgatója jegyzett.

6.

Egyéb iránt az 1995. április 28-i levelében a fellebbező fenntartotta, hogy az
SNCB által bevezetett minősítési rendszer nem felel meg az említett irányelv
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rendelkezéseinek. Egyrészről az a tény, hogy jelölteket hívjanak fel a
minősítési eljárás alatt ajánlatok megtételére meghívásos szerződés-odaítélési
eljárások keretén belül, az irányelv 31. cikkébe ütközik, amely szerint „a
kiválasztott jelöltek számával kapcsolatban figyelembe kell venni a megfelelő
verseny biztosításának szükségességét”. Az SNCB így fenntartotta magának
azt a jogot, hogy kizárjon általa előzetesen ajánlattételre felhívott jelölteket, és
ezáltal kétségessé tette egy megfelelő verseny biztosításának célját. M ásrészről
a fellebbező által gyártott biblock betontalpak hitelesítésével szemben
támasztott akadályok ellentétesek az irányelv 30. és 34. cikkével. Tekintetbe
véve, hogy ezekkel a termékekkel több ezer kilométernyi pályát szereltek fel,
nevezetesen az SNCF TGV hálózatát, objektív bizonyítékok állnak
rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a kérdéses termékek az L.23 műszaki
előírásainak, így tehát az ajánlatkérő által megkívánt minimális
követelményeknek. Így ezekkel az objektív bizonyítékokkal az SNCB által
bevezetett minősítési eljárás felesleges.
7.

1995. július 12-én kelt levelében a fellebbező panaszt nyújtott be az SNCB
ellen a Bizottság főtitkárságához. Ebben a levélben rámutat arra, hogy az
SNCB álláspontja a szabadverseny és az áruk szabad áramlásának akadályát
képezi, az EK-Szerződés azon rendelkezéseinek megjelölése nélkül, amelyeket
félreismerhetett vagy amelyekre a panaszát alapozza. A panasz szövege, az
„1993. június 14-i 93/38/EGK irányelv megsértése” cím alatt, az 1995. április
28-i levélben az SNCB-hez intézett sérelmek rövid összefoglalását tartalmazza,
amely levelet a fellebbező panaszához mellékelt, tizenhárom másik
melléklettel együtt.

8.

1995. július 22-én kelt levelével a főtitkárság nyugtázta a fellebbező levelét és
jelezte felé, hogy panaszát a Bizottság szervei meg fogják vizsgálni tekintettel
a vonatkozó tárgyú közösségi jogi rendelkezésekre. A levél negyedik
bekezdése hivatkozik arra a feltételezett esetre, „amikor a Bizottság úgy
határozhat, hogy büntetőeljárást indít a közösségi jog megsértése miatt beperelt
tagállam ellen” és felhívja a fellebbező figyelmét „az EK-Szerződés 169.
cikkében előírt büntetőeljárás jellegére és céljára”, amelyekre az egyik
mellékletben emlékez-tetnek.

9.

1995. december 1-én a fellebbező arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy egy
ajánlatott tett az SNCB által 1995. július 14-én kiírt újabb meghívásos eljárás
keretén belül. Az ugyanezt az alternatívát tartalmazó ajánlatot elutasították az
előző ajánlat visszautasítása során felhozottakkal megegyező indokolással.

10.

1996. szeptember 27-i levelében a fellebbező kijelentette, hogy nem ért egyet
úgy jogi szempontból, mint műszaki szempontból azzal az állásponttal,
amelyre a Bizottság szervei által felkért szakértők jutottak. Jelentéseik szerint a
monoblock talpak és a biblock talpak „összehasonlítható” termékek és nem
„egymásnak megfelelő” termékek. Levelében a fellebbező úgy tekinti, hogy
„nem azt kell megtudni, hogy a két termék különböző, összehasonlítható vagy
egymásnak megfelelő-e, hanem, azt kell értékelni, hogy a két termék helyettesíthető vagy egymással felcserélhető-e”, ezek lévén azok a kritériumok,
amelyeket rendszerint megállapít úgy az Európai Közösségek Bírósága, mint a
francia Semmítőszék. Arra is rámutatott, hogy e tekintetben csak egyetlen
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beszerzés létezik, mégpedig a betontalpaké, és nem egy elkülönült beszerzés a
monoblock talpak számára és egy másik a biblock talpak számára. A vasbeton
talpak számára megkívánt általános műszaki feltételeket meghatározó európai
norma, amely jóváhagyás alatt áll, megerősítheti ezt az álláspontot és igazolhatja, hogy a monoblock és biblock talpak ugyanazt a használatot célozzák, és
következésképp tökéletesen helyettesíthetőek.
11.

1997. január 20-án a közbeszerzési tárgyú közösségi jog létrehozásával és
alkalmazásával megbízott Belsőpiaci és pénzügyi főosztály (DG XV) szervei
értesítették a fellebbezőt a Bizottság ügyet azzal az indokkal lezáró
határozatáról, hogy a szóban forgó ügyben nincs megfelelő közösségi érdek
annak lefolytatására és a Belga állam elleni formális fellépésre. A Bizottság az
alábbi észrevételek alapján jutott erre a következtetésre:
—

a fellebbező által bejelentett tény, amely szerint az SNCB a minősítési
rendszerét egyedül a monoblock típusú betontalpak szállítóira
korlátozta volna, amely egyenlő volna a biblock típusú betontalpakat
szállítók elleni hátrányos megkülönböztetés előidézésével, nem képezi
a közbeszerzési tárgyú közösségi jog, különösen a 93/38 irányelv,
megsértését;

—

a rendelkezésére álló adatok és a tudomány jelenlegi állása alapján a
Bizottság nem következtethet arra, hogy ezeket a termékeket egymással
egyenértékű termékeknek kell minősíteni. Ellenkezőleg, különböző
műszaki szakértők véleménye szerint habár ezek a termékek
összehasonlíthatóak és alkalmasak nagy sebességű vasútvonal építésére,
nem egyenértékűek egymással tekintetbe véve, hogy jellegzetességeik,
ugyanígy előnyeik és hátrányaik eltérőek. A különböző típusú talpak
előnyein és hátrányain kívül az ajánlatkérő számításba vehet egyéb
műszaki adatokat, amikor meghatározza azokat a követelményeket,
amelyek alapján kiválasztja az anyagot;

—

közösségi szinten a monoblock típusú betontalpakat szállítók száma
megközelíti a hatvanat, a biblock típusú talpak szállítóéi 35 és 40 között
helyezkedik el. M egfelelő versenyt lehet tehát biztosítani még a
monoblock típusú talpak szállítóinak kizárásával vagy a biblock típus
szállítóinak kizárásával is.”

3.

1997. április 1-én a fellebbező a Bizottság elutasító határozata ellen, ezen határozat
megsemmisítése iránti kereset nyújtott be az Elsőfokú Bírósághoz.

4.

E kereset ellen a Bizottság 1997. május 5-én elutasítási kifogást emelt az Elsőfokú
Bíróság eljárási szabályzata 114. cikk (1) bekezdése alapján.
A megtámadott végzés

5.

A megtámadott végzéssel az Elsőfokú Bíróság elutasította a keresetet az eljárás i
szabályzata 114. cikkének értelmében, amely lehetővé teszi, hogy az egyik fél
kérelmére egy kereset elutasításáról rendelkezzék az érdemi vita, és adott esetben
szóbeli eljárás lefogytatása nélkül.
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6.

A 32. pontban az Elsőfokú Bíróság emlékezetett arra, hogy a Bizottsághoz forduló
felek perbeli helyzete alapvetően eltér a Szerződés 169. cikke szerinti eljárásban attól,
amelyet az 1962. február 6-i Tanács 17 rendelet, a Szerződés 85. és 86. cikkének első
végrehajtási rendelete (HL 13. szám, 1962., 204. o.) szerinti eljárásban foglalnak el.

7.

A 33. pontban az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy valójában a fellebbező által a
Bizottsághoz benyújtott panaszt ez az intézmény joggal vizsgálhatta meg a Szerződés
169. cikkében létrehozott eljárás keretén belül.

8.

A 34. pontban először azt hangsúlyozta, hogy a panasz formálisan a „93/38 irányelv
megsértésére” vonatkozott, és hogy ez a formális cím megfelelt lényegi tartalmának.

9.

A 35. pontban az Elsőfokú Bíróság ezután rámutatott arra, hogy a fellebbező maga
emelte ki, hogy az SNCB által elfogadott álláspont a szabadverseny és az áruk szabad
áramlásának képezi akadályát. Az Elsőfokú Bíróság kifejtette, hogy a Szerződés 30.
cikkének eseteleges megsértését illetően a fellebbező csak azt kifogásolhatta, hogy a
Bizottság számára követni rendelt eljárás a Szerződés 169. cikkében szabályozott
eljárás volt.

10.

Végül a 36. pontban az eljárásra térve az Elsőfokú Bíróság hozzátette, hogy a
Bizottság eljárásának megfelelő voltán lényegében nem változtatott az a tény, hogy a
fellebbező kizárólag egy ajánlatkérő, t.i. az SNCB, magatartását sérelmezte, és hogy
nem bírálta sem a megfelelő nemzeti törvényhozást, sem a belga kormány
magatartását. Erre tekintettel az Elsőfokú Bíróság emlékezetett arra, hogy az
ajánlatkérők aktusai felróhatóak azoknak a tagállamoknak, amelyekhez tartoznak és
szankcionálhatóak tehát a Szerződés 169. cikke által létrehozott tagállamok elleni
eljárás keretén belül.

11.

Az Elsőfokú Bíróság megvizsgálta az SNCB ellen felhozott szabadversenybe ütköző
gyakorlat, a Bizottság által, a 17 rendelet alapján lefolytatott kivizsgálás állítólagos
hibáját. Az Elsőfokú Bíróság a 38. pontban rámutatott arra, hogy a 17 rendelet
értelmében Bizottság rendelkezésére álló hatáskörök gyakorlásának kérdését illetően,
a fellebbező által benyújtott panasz nem tartalmazott semmiféle olyan pontos utalást,
amely lehetővé tette volna, hogy azt a rendelet 3. cikk, (2) bekezdés b) alpontja
alapján benyújtott kérelemnek minősítsék. Az Elsőfokú Bíróság hozzátette, hogy a
fellebbező egyáltalán nem intézte a Bizottsághoz azokat a kérelmeket, amelyek
benyújtását állította, és csak a megsemmisítés iránti fellebbezés szakában hivatkozott
első alkalommal a Szerződés 86. cikkére, és határozta meg a domináns helyzettel való
visszaélést, amely jogsértővé nyilváníthatná az SNCB-t.

12.

Egyebekben az Elsőfokú Bíróság a 39. pontban emlékeztetett arra, hogy a 17 rendelet
szerinti eljárás független a közösségi jogot sértő tagállami magatartás megállapítását,
és abbahagyására kötelezését célzó eljárástól, a két eljárás eltérő célra törekszik és
eltérő szabályok szabályozzák azokat. Az Elsőfokú Bíróság ebből arra a
következtetésre jutott a 40. pontban, hogy a fellebbező által megtámadott elutasító
határozat kizárólag a mulasztás megállapítása iránti eljárásra tartozott, és nem képezte
egy, a 17 rendelet címén benyújtott panasz hallgatólagos elutasítását.
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13.

Az Elsőfokú Bíróság végül a 41. pontban kiemelte, hogy a Bizottság szerveinek
levelében foglalt értékelés nem volt perdöntő hatású a Sateba és az SNCB között az
utóbbi által kiírt szállítási beszerzési szerződés-odaítélési eljárások jogszerűségének
tekintetében, és hogy az e levélben közölt vélemény olyan tényt képez, amelyet a
jogvita eldöntésére felhívott nemzeti bíró tekintetbe vehet vizsgálódása keretén belül,
de amely nem köti őt.

14.

Ilyen körülmények mellett az Elsőfokú Bíróság arra a következtetésre jutott a 42.
pontban, hogy a Bizottság nem követett el semmiféle eljárási szabályszegést, és hogy
helyesen vizsgálta meg a panaszt a Szerződés 169. cikke alapján. A Bizottság
mulasztás megállapítása iránti eljárást megtagadó határozatát nem vetették bírósági
felülvizsgálat alá, oly módon, hogy a keresetet alaki hiányosságok miatt elutasítottnak
kellett nyilvánítani.
A fellebbező által felhozott indokok

15.

A megtámadott végzés megsemmisítését célzó előterjesztései alátámasztására, a
fellebbező két indokot hozott fel.

16.

Három részre osztott első indokával a fellebbező azt rója fel az Elsőfokú Bírósá g
terhére, hogy jogban tévedett, amikor úgy tekinttette, hogy a Bizottság a Szerződés
169. cikkére tekintettel vizsgálhatta meg a panaszt, amikor az iratokból az derült ki,
hogy azt a 17 rendelet alapján kellett volna megvizsgálni. A fellebbező előszöris azt
sérelmezi az Elsőfokú Bírósággal szemben, hogy rosszul értelmezte a 17 rendeletet;
azt rója terhére továbbá, hogy a Szerződés 169. cikkének a tényekkel ellenkező
értelmezését adta; végül úgy véli, hogy az Elsőfokú Bíróság félreértette a
megtámadható aktus fogalmát, amikor, hibásan, úgy ítélte meg, hogy a Bizottság nem
okozott neki kárt.

17.

M ásodik indokával a fellebbező azt sérelmezi az Elsőfokú Bírósággal szemben, hogy
nyilvánvalóan megsértette a védelemhez való jogot, és hogy félreértelmezte a per
tárgyát, amikor úgy tekintette, hogy a Bizottság meghozhatta határozatát a Szerződés
169. cikke alapján.

18.

A Bizottság úgy tekinti, hogy az Elsőfokú Bíróság nem követett el semmilyen jogban
való tévedést, és hogy a fellebbezés nyilvánvalóan megalapozatlan.
A Bíróság értékelése

19.

Eljárási szabályzata 119. cikkének megfelelően, amennyiben a fellebbezés
nyilvánvalóan elfogadhatatlan vagy nyilvánvalóan megalapozatlan, a Bíróság bármely
időpontban elutasíthatja azt indokolással ellátott ítélettel.
Az első indok első részéről

20.

A fellebbező úgy tekinti, hogy az Elsőfokú Bíróság a 17 rendelet hibás értelmezését
adta, mikor nem vizsgálta meg a panaszát a versenyjogi szabályokra tekintettel az
említett rendelet keretén belül, amikor is az, szerinte, a szabadverseny akadályát
állapítja meg, és hogy a Bizottság jogosult hivatalból eljárni a Szerződés 85. és 86.
cikkének megsértése esetén, a 17 rendelet 3. cikk, (1) bekezdése értelmében.
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21.

E tekintetben ki kell emelni, hogy az Elsőfokú Bíróság a megtámadott végzés 38.
pontjában úgy tekintette, hogy a panasz nem tartalmazott semmiféle olyan pontos
utalást, amely lehetővé tette volna, hogy azt a 17 rendelet alapján benyújtott
kérelemnek minősítsék, és hogy csak a megsemmisítés iránti fellebbezési szakban
hivatkozott a fellebbező első alkalommal a Szerződés 86. cikkében előírt versenyjogi
szabályokra.

22.

A megtámadott végzés 34. pontjában az Elsőfokú Bíróság úgy tekintette, hogy a
panasz formálisan a „93/38 irányelv megsértésére” vonatkozott, és hogy ez a formális
cím megfelelt lényegi tartalmának.

23.

Az Elsőfokú Bíróság joggal ítélte úgy tehát, hogy a fellebbező panasza
összefüggésben lévén a 93/38 irányelvben foglalt közbeszerzési szabályokkal, a
Bizottság jogosan vizsgálhatta meg azt a Szerződés 196. cikke által előírt kereten
belül, és nem a panaszban meg sem említett, a Szerződés 86. cikke által előírt
versenyjogi szabályok szempontjából.

24.

Egyébiránt ki kell emelni, hogy nem elegendő a versenykorlátozás egyszerű említése a
Szerződés 86. cikkében előírt versenyjogi szabályok megsértésének megállapításához,
amennyiben a 93/38 irányelvben előírt szabályok megsértésének körén belül említenek
egy ilyen korlátozást. Valójában az derül ki a 93/38 irányelv indokolásának második,
tizenegyedik és tizenkettedik pontjából, hogy az egyik célja az áruk szabad
áramlásának biztosítása a közösségi szabadverseny hiányának leküzdésével az
ajánlatkérők, mint a vasúti szállítások területén működő SNCB ellátása érdekében.
Nagyobb szabadverseny kialakítása az ilyen ajánlatkérők ellátása érdekében
szükségszerű következménye tehát az irányelv betartásának. Jelen körülmények
között, az versenykoráltozásra való egyszerű hivatkozást tehát a 93/38 irányelvben
szabályozott közbeszerzési szabályok megsértésére vonatkozó panasz kiegészítésére
irányulóként lehet értelmezni, és nem mint, amely a Szerződésben előírt versenyjogi
szabályokon alapuló külön panaszt képez.

25.

Az a tény, hogy a 17 rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerint a Bizottság jogosult
hivatalból eljárni a Szerződésben előírt versenyjogi szabályok esetleges megsértésének
kivizsgálása céljából, nem változtat ezen az indokoláson.

26.

Az első indok első részét tehát, mint nyilvánvalóan megalapozatlant el kell utasítani.
Az első indok második részéről

27.

A fellebbező másodsorban úgy tekinti, hogy az Elsőfokú Bíróság a Szerződés 169.
cikkének a tényekkel ellenkező értelmezését adta. Arra utal, hogy a Bizottság elutasító
levelében elmulasztotta pontosítani határozata jogalapját, és hogy az Elsőfokú Bírósá g
tévesen úgy tekintette, hogy a jogalap a Szerződés 169. cikke volt. Egyebekben nem
lenne megfelelő, hogy a 169. cikk alkalmazása érdekében a 93/38 irányelvet vegyék
tekintetbe, mivel kizárólag az SNCB magatartását vitatták. Végezetül, az Elsőfokú
Bíróság nem igazolta az eljárás megfelelő voltát a Bíróság joggyakorlatának
felidézésével, amely szerint az ajánlatkérők aktusai felróhatóak a tagállamoknak.
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28.

A Bizottság elutasító határozatának állítólagos jogi megalapozatlanságáról lévén szó,
elegendő megállapítani, hogy a fellebbező semmikor sem hivatkozott efféle
hiányosságra az Elsőfokú Bíróság előtt, és hogy épp ellenkezőleg úgy tekintette, hogy
a Bizottság a Szerződés 169. cikkét vette alapul. Egy ilyen panasz tehát nyilvánvalóan
elfogadhatatlan.

29.

Valójában az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 48. cikk, (2) bekezdése
értelmében, az ítélkezés során tilos új indokokat előterjeszteni, kivéve, ha ezek az
indokok olyan jogi, illetve ténybeli elemeken alapulnak, amelyek a per folyamán
merültek fel.

30.

Annak megengedése, hogy egy fél első alkalommal hivatkozhassék a Bíróság előtt egy
olyan indokra, amelyre nem hivatkozott az Elsőfokú Bíróság előtt oda vezetne, hogy
lehetővé válna számára a fellebbezés tárgyában korlátozott hatáskörű Bírósághoz
fordulni egy kiterjedtebb üggyel, mint amely a bíróságra tarozik. A fellebbezés keretén
belül a Bíróság hatásköre tehát az elsőfokú bírók előtt megvitatott indokokra adott
jogszerű eredmény értékelésére korlátozódik (a Bizottság kontra Brazelli Lualdi és
társai C-136/92 sz. ügyben 1994. június 1-én hozott ítélet (EBTH 1994. I-1981. o., 59.
pont)).

31.

M ivel arról az érvről van szó, mely szerint nem volt megfelelő, hogy a 169. cikk
alkalmazása érdekében a 93/38 irányelvet vegyék tekintetbe, ki kell emelni, hogy ez az
érv egybemosódik az első indok első részével, amellyel azt sérelmezi az Elsőfokú
Bírósággal szemben, hogy az alkalmazhatónak vélte a 169. cikket. Ennélfogva a jelen
végzés 23–25. pontjaiban kifejtett indokok alapján ezt az érvet, mint nyilvánvalóan
megalapozatlant, el kell utasítani.

32.

Végezetül azt az érvet illetően, hogy az Elsőfokú Bíróság nem igazolta az eljárás
megfelelő voltát, meg kell állapítani, hogy az Elsőfokú Bíróság a megtámadott végzés
36. pontjában idézte a Bíróság tárgyra vonatkozó joggyakorlatát, megemlítve
nevezetesen a Bizottság kontra Belgium C-87/94 sz. ügyben 1996. április 25-én hozott
ítéletet (EBTH 1996. I-2043. o.). Ugyanígy az Elsőfokú Bíróság joggal emlékeztetett
arra, hogy a közbeszerzési tárgyú közösségi szabályok alkalmazási rendszeréből, úgyis
mint a Bíróság joggyakorlatából az következik, hogy az ajánlatkérők aktusai
felróhatóak azoknak a tagállamoknak, amelyekhez tartoznak és szankcionálhatóak
tehát a Szerződés 169. cikke által létrehozott tagállamok elleni eljárás keretén belül.

33.

Az első indok e harmadik részét, egyszerre mint nyilvánvalóan megalapozatlant és
nyilvánvalóan elfogadhatatlant el kell utasítani.
Az első indok harmadik részéről

34.

A fellebbező harmadsorban úgy tekinti, hogy jogalapot, nyújtván a Bizottság elutasító
határozatához, amely azzal nem rendelkezett, az Elsőfokú Bíróság félreértette a
megtámadható aktus fogalmát, amennyiben kiindulási feltételként fogadja el, hogy a
Bizottság határozata nem befolyásolja a jogi helyzetét egy esetleges versenyjogi
szabályokat alkalmazó eljárás keretén belül. A fellebbező különösen azt sérelmezi az
Elsőfokú Bírósággal szemben, hogy ténynek minősítette a Bizottság elutasító
levelében foglalt értékeléseket, mivel ez a minősítés, oly mértékben, hogy harmadik
személyek, ideértve a nemzeti bírót, tekintettel lehetnek erre, neki kárt okoz.
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35.

Alá kell húzni, hogy már amennyire a fellebbező érve összefüggésben áll a Bizottság
határozatának állítólagos jogi megalapozatlanságával, ez az érv egybemosódik az első
indok második részével és a jelen végzés 28. pontjában kifejtett indokok alapján ezt az
érvet, mint elfogadhatatlant el kell utasítani.

36.

Ami a Bizottság határozata által a fellebbező jogi helyzetére gyakorolt állítólagos
hatást illeti egy esetleges versenyjogi eljárás keretén belül, ki kell emelni, hogy az
Elsőfokú Bíróság helyesen mutatott rá a megtámadott végzés 39–41. pontjaiban arra,
hogy a 17 rendelet szerinti eljárás független a Szerződésnek a közösségi jogot sértő
tagállami magatartás megállapítását, és abbahagyására kötelezését célzó 169. cikkén
alapuló eljárástól, a két eljárás eltérő célra törekszik és eltérő szabályok szabályozzák
azokat. Az Elsőfokú Bíróság helytállóan idézte a Bíróság joggyakorlatát, amely
értelmében a Szerződés 169. cikk szerinti eljárás megindítása nem foglalhatja
automatikusan magában egy, a 17 rendeletre alapuló határozat elfogadását.

37.

Az Elsőfokú Bíróság ebből jogosan jutott arra a következtetésre, hogy a Bizottság
elutasító határozata kizárólag a mulasztás megállapítása iránti eljárásra tartozott, és
nem képezte egy, a 17 rendelet címén benyújtott panasz hallgatólagos elutasítását.

38.

Egyebekben az Elsőfokú Bíróság helyesen ítélte úgy, hogy ténybeli elemet képezve, a
Bizottság által meghozott értékelések nem okoznak kárt a fellebbezőnek egy esetleges ,
versenyjogi vagy közbeszerzési szabályok szerinti eljárásban. Ez utóbbi eljárás
tekintetében szintén joggal mondta ki az Elsőfokú Bíróság, hogy a kérdéses
értékelések nem kötik a nemzeti bírót.

39.

Egy esetleges versenyjogi eljárást illetően hozzá kell tenni, hogy a Bíróság
joggyakorlatának megfelelően a Bizottság versenyjogi tárgyú elutasító leveleit
figyelembe veheti a szintén e tárgyú jogvita eldöntésére hivatott nemzeti bíró. A
nemzeti bíró mégis szabadon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Bizottság észrevételeit
(lásd főleg a Giry vs Guerlain és társai 253/78, 1/79–3/79. sz. ügyben 1980. július 10én hozott ítéletet (EBHT 1980. 2327. o., 12. és 13. pontok)). Ugyanígy, sőt annál
inkább, amennyiben az elutasító levelet a Bizottság nem a szabadversenyről szóló
szerződés szabályainak, hanem a közbeszerzés tárgyában fogadja el.

40.

Az következik ebből, hogy az első indok harmadik részét el kell utasítani, és hogy az
első indokot, mint egyszerre nyilvánvalóan megalapozatlant és nyilvánvalóan
elfogadhatatlant el kell utasítani.
A második indokról

41.

M ásodik indokának alátámasztására a fellebbező azt állítja, hogy az Elsőfokú Bíróság
nyilvánvalóan megsértette a védelemhez való jogot annak alapelvként való
elfogadásával, hogy egy panaszt benyújtó személy nem részesül eljárási jogokban a
Szerződés 169. cikke szerinti eljárás keretén belül. Egyebekben az Elsőfokú Bírósá g
félreértelmezte a per tárgyát tudván, hogy a Szerződés 173. cikke értelmében
sérelmezett határozat megsemmisítése iránti kérelemmel keresték meg.

42.

Ami az első, a 169. cikk szerinti panaszos eljárási jogainak hiányára vonatkozó érvet
illeti, meg kell állapítani, hogy az Elsőfokú Bíróság joggal emlékeztetett a
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megtámadott végzés 32. pontjában arra, hogy a Bizottsághoz panasszal forduló felek
perbeli helyzete alapvetően eltér a Szerződés 169. cikke szerinti eljárásban attól,
amelyet a 17 rendelet szerinti eljárásban foglalnak el. A Bíróság állandó
joggyakorlatának megfelelően a Bizottság nem köteles egy, a Szerződés 169. cikke
szerinti eljárást megindítani, de diszkrecionális mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
amely kizárja a magánszemélyek részére fenntartott azon jogot, hogy tőle határozott
álláspont kialakítását követelhessék (lásd főleg a Star Fruit kontra Bizottság 247/87 sz.
ügyben 1989. február 14-én hozott ítéletet (EBHT 1989. 291. o., 11. pont)). Az
következik ebből, hogy az Elsőfokú Bíróság helyesen fejtette ki, hogy a Szerződés
169. cikke szerinti eljárás keretében panaszt benyújtó személyeknek nem áll
módjukban a közösségi bíróhoz fordulni egy esetleges, panaszukat elutasító határozat
elleni fellebbezéssel, és nem élvezik azokat az eljárási jogokat, amelyekkel egy 17
rendelet szerinti eljárás keretében rendelkezhetnek, és amelyek lehetővé teszik
számukra annak követelését, hogy a Bizottság tájékoztassa és meghallgassa őket. A
fellebbező indokát ennél fogva, mint nyilvánvalóan megalapozatlant el kell utasítani.
43.

Ami azon második érvet illeti, amely szerint az elsőfokú Bíróság félreértelmezte volna
a per tárgyát, ez az érv egybemosódik az első indokkal. A jelen végzés 23.-25.
pontjaiban kifejtett indokok alapján ezt az érvet, mint nyilvánvalóan megalapozatlant
el kell utasítani.

44.

Ezekkel a feltételek mellett a Bíróság eljárási szabályzata 119. cikke alkalmazásával a
keresetet, mint egyszerre nyilvánvalóan megalapozatlant és nyilvánvalóan
elfogadhatatlant el kell utasítani.
A költségekről

45.

Az Eljárási Szabályzat 69. cikkének (2) bekezdése alapján, amelyet a 118. cikk
értelmében kell alkalmazni a fellebbezési eljárásra, a pervesztes felet kötelezik a
költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. A fellebbezőt, mivel pervesztes lett,
kötelezni kell a költségek viselésére.

a fenti indokok alapján
A BÍRÓSÁG (negyedik tanács)
1.

A fellebbezést elutasítja.

2.

A fellebbezőt kötelezi jelen per költségeinek viselésére.

Kihirdetve Luxembourgban, az 1998. július 17-i nyilvános ülésen.
R. Grass
hivatalvezető

H. Ragnemalm
a negyedik tanács elnöke
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