107/98 sz. ügy
Teckal S rl
kontra
Comune di Viano és
Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) de Reggio Emilia
(A Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna
előzetes döntéshozatal iránti kérelme)
„Szolgáltatásnyújtásra és árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések —
A 92/50/EGK és a 93/36/EGK irányelv — M eghatározott szolgáltatások nyújtására és
meghatározott áruk beszerzésére irányuló közbeszerzési szerződésnek egy területi vagy
települési önkormányzat általi odaítélése egy olyan konzorcium részére, amelyben ez az
önkormányzat is részt vesz”
Az ítélet összefoglalása
1.

Előzetes döntéshozatal tárgyát képező kérdések — A Bíróság hatásköre — A közösségi
jog jelentőséggel bíró rendelkezéseinek meghatározása — A nemzeti bíróság
hatásköre — Az értelmezett rendelkezések alkalmazása
[EK-Szerződés 177. cikke (jelenleg EK 234. cikk)]

2.

A jogszabályok közelítése — Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásai — A 93/36 irányelv — Hatály — A szerződéseknek az ajánlatkérő
által olyan vállalkozásnak történő odaítélése, amely az ajánlatkérőtől különbözik, és
önálló döntéshozatali hatáskörrel rendelkezik — Belefoglalás — A nyertes ajánlattevő
ajánlatkérői minősége — Kihatás hiánya
(A Tanács 92/50 irányelvének 6. cikke és a 93/36 irányelve)

1.

A Szerződés 177. cikkében (jelenleg EK 234. cikk) előírt eljárás keretében — a feltett
kérdések pontatlan megfogalmazása esetén — a Bíróság a nemzeti bíróság által
szolgáltatott információk, valamit az alapeljárás iratai alapján meghatározhatja a
közösségi jog azon rendelkezéseit, amelyeknek az értelmezése a per tárgyára
figyelemmel szükséges. Annak érdekében, hogy a Bíróság a nemzeti bíróság által
előzetes döntéshozatali eljárás keretében feltett kérdésre megfelelő választ adjon, a
Bíróság figyelembe veheti a közösségi jog azon rendelkezéseit is, amelyekre a nemzeti
bíróság az általa feltett kérdésben nem hivatkozott. A fenti cikk által előírt
feladatmegosztásból azonban az következik, hogy a nemzeti bíróságnak kell
alkalmaznia a közösségi jog rendelkezéseit a konkrét esetre, mégpedig úgy, ahogyan
azokat a Bíróság értelmezte. Ez a jogalkalmazás ugyanis megköveteli az ügy összes
körülményeinek a mérlegelését.

2.

Az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló 93/36 irányelv alkalmazható abban az esetben, ha egy olyan
ajánlatkérő, mint egy területi vagy települési önkormányzat egy tőle formaila g
megkülönböztethető, és önálló döntéshozatali hatáskörrel rendelkező vállalkozással
kíván termékek szállítására irányuló visszterhes írásbeli szerződést kötni. Ez az
irányelv azonban nem alkalmazható abban az esetben, ha a területi vagy települési
önkormányzat a jogilag megkülönböztethető személy felett olyan ellenőrzést gyakorol,
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mint amelyet a saját szervei felett, és ha ez a személy a tevékenységét lényegében az
őt fenntartó önkormányzattal vagy önkormányzatokkal együtt végzi. A 93/36 irányelv
alkalmazása szempontjából nincs jelentősége annak, hogy ez a vállalkozás maga is
ajánlatkérő-e vagy sem.
A 93/36 irányelv alkalmazása alóli kivételek ugyanis az irányelvben kifejezetten és
taxatív fel vannak sorolva. Ez az irányelv azonban nem tartalmaz olyan rendelkezést,
mint a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló 92/50 irányelv 6. cikke, amely bizonyos feltételek mellett
kizárja az irányelv hatálya alól azokat a közbeszerzési szerződéseket, amelyeket
ajánlatkérőnek ítéltek oda.
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács)
∗
1999. november 18.
A 107/98 sz. ügyben,
a Bírósághoz a Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna (Olaszország) által
az EK-Szerződés 177. cikke (jelenleg EK 234. cikk) értelmében benyújtott, és az e bíróság
előtt
Teckal S rl
és
Commune di Viano,
Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia
között folyamatban lévő perben, a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv
(HL L 209. szám, 1. o.) 6. cikkének értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti
kérelem tárgyában
A BÍRÓSÁG (ötödik tanács),
tagjai: D. A. O. Edward, tanácselnök, L. Sevón, J.-P. Puissochet, P. Jann (előadó) és M .
Wathelet, bírák,
főügyész: G. Cosmas,
hivatalvezető: H. A. Rühl, vezető tisztviselő
figyelembe véve a benyújtott írásbeli észrevételeket:
—

∗

Teckal Srl nevében A. Soncini és F. Soncini, a pármai ügyvédi iroda tagjai, és P.
Adami, a római ügyvédi iroda tagja,

Az eljárás nyelve: o lasz.
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—

az Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia nevében E. G. Di Fava,
a Reggio d’Émilie ügyvédi irodájának tagja, és G. Cugurra, a pármai ügyvédi iroda
tagja,

—

az olasz kormány nevében U. Leanza professzor, a külügyminisztérium diplomáciai
ügyekkel foglalkozó osztályának vezetője, meghatalmazotti minőségben, segítője: P.
G. Ferri, avvocato dello Stato,

—

a belga kormány nevében J. Devadder, a külkereskedelmi, fejlesztési és
külügyminisztérium jogi osztályának főtanácsosa, meghatalmazotti minőségben,

—

az osztrák kormány nevében
meghatalmazotti minőségben,

—

az Európai Közösségek Bizottsága nevében P. Stancanelli, a jogi szolgálat tagja,
meghatalmazotti minőségben,

W.

Okresek,

a kancellári hivatal vezetője,

tekintettel a tárgyalásra készített jelentésre,
a szóbeli észrevételeknek az 1999. május 6-i tárgyaláson történő meghallgatását követően,
amelyeket a Teckal Srl nevében A. Soncini és F. Soncini; az Azienda Gas-Acqua Consorziale
(AGAC) di Reggio Emilia nevében G. Cugurra; az olasz kormány nevében P. G. Ferri; a
francia kormány nevében A. Bréville-Viéville, a külügyminisztérium jogi osztályán chargé de
mission, meghatalmazotti minőségben; és a Bizottság nevében P. Stancanelli tette meg,
a főügyész végkövetkeztetéseinek az 1999. július 1-ei tárgyaláson történő meghallgatását
követően,
meghozta a következő
ÍTÉLETET
Indokolás
1.

A Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna az 1998. március 10-i, a
Bírósághoz ez év április 14-én beérkezett határozatával, az EK-Szerződés 177. cikke
(jelenleg EK 234. cikk) alapján előzetes döntést kérve, egy kérdést tett fel a
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv (HL L 209.
szám, 1. o.) 6. cikkének értelmezésére vonatkozóan.

2.

Ez a kérdés egyrészről a Teckal Srl (a továbbiakban: Teckal), másrészről a Viano
település és az Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia (a
továbbiakban: AGAC) között folyó perben merült fel, amely per azzal kapcsolatos,
hogy ez a település egyes középületek fűtési berendezéseinek működtetésére
vonatkozóan közbeszerzési szerződést ítélt oda.
A közösségi szabályozás
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3.

A 92/50 irányelv 1. cikkének a) és b) pontja a következőképpen rendelkezik:
„Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:
a)

szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés: egy szolgáltató és egy
ajánlatkérő közötti visszterhes írásbeli szerződés…

b)

ajánlatkérő: az állam, a területi vagy települési önkormányzat, a közjogi
intézmény, egy vagy több ilyen szervezet vagy közjogi szerv által alapított
társulás.

…”
4.

A 92/50 irányelv 2. cikke előírja, hogy:
„Ha egy közbeszerzési szerződés mind a 77/62/EGK irányelv szerinti termékekre,
mind az ezen irányelv I. A. és I. B. melléklete szerinti szolgáltatásokra kiterjed, ez az
irányelv akkor alkalmazható rá, ha a kérdéses szolgáltatások értéke meghaladja a
szerződés tárgyát képező termékek értékét.”

5.

A 92/50 irányelv 6. cikke értelmében:
„Ez az irányelv nem alkalmazható arra a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerződésre, amelyet olyan vállalkozásnak ítéltek oda, amely maga is az 1. cikk b)
pontja szerinti, a törvényi, rendeleti és közigaz gatási rendelkezések alapján a
Szerződéssel összeegyeztethető kizárólagos jogot élvező ajánlatkérő.”

6.

Az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/36/EGK tanácsi irányelv (HL L 199.
szám, 1. o.) hatályon kívül helyezte az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1976. december 21-i
77/62/EGK tanácsi irányelvet (HL 1977. L 13. szám, 1. o.). A hatályon kívül helyezett
irányelvre történő hivatkozásokat a 93/36 irányelv 33. cikke értelmében az ezen
irányelvre történő hivatkozásoknak kell tekinteni.

7.

A 93/36 irányelv 1. cikkének a) és b) pontja a következőképpen rendelkezik:
„Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:
a)

»árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés«: olyan visszterhes
szerződés, amely írásban jön létre az ajánlattevő (természetes vagy jogi
személy) és a b) pontban meghatározott valamely ajánlatkérő között termékek
megvételére, haszonbérletére, bérletére vagy lízingjére, vételi joggal vagy
anélkül. Az ilyen termékek szállítása ezenfelül beállítást és üzembehelyezést is
magában foglalhat;

b)

»ajánlatkérő«: az állam, a területi vagy a települési önkormányzat, a közjogi
intézmények, egy vagy több ilyen szerv, illetőleg közjogi intézmény által
létrehozott társulás.
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…”
A nemzeti szabályozás
8.

A területi és települési önkormányzatok szervezetéről szóló, 1990. június 8-i 142.
számú olasz törvény (az 1990. június 12-i 135-ös számú GURI, a továbbiakban:
142/90 törvény) 22. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a települések gondoskodnak
a közszolgáltatások teljesítéséről, amely szolgáltatások olyan javak előállítására és
tevékenységekre vonatkoznak, amelyek elősegítik a helyi közösségek gazdasági és
polgári fejlődését szolgáló szociális célok megvalósulását.

9.

A 142/90 törvény 22. cikkének (3) bekezdése értelmében a települések ezeket a
szolgáltatásokat elláthatják saját hatáskörben, harmadik személyekkel kötött
koncessziós szerződések útján, vagy megbízhatnak ezzel a feladattal speciális
vállalkozásokat, nyereségszerzésre nem törekvő társaságokat vagy olyan
részvénytársaságokat, amelyek tőkéjében az önkormányzat többségi részesedéssel
rendelkezik.

10.

A 142/90 törvény 23. cikke, amely meghatározza a speciális vállalkozásokat és a
nyereségszerzésre nem törekvő társaságokat, a következőképpen rendelkezik:
„1.

A speciális vállalkozás (ente strumentale) egy olyan vállalkozás, amely jogi
személyiséggel rendelkezik, gazdasági ügyeit önállóan intézi, és a települési
önkormányzat testülete által jóváhagyott saját alapszabályzattal rendelkezik.

…
3.

A vállalkozás és a társaság szervei: az igazgatótanács, az elnök és az ügyvezető
igazgató. Az igaz gatótanács tagjainak kinevezésére és elmozdításuk módjára
vonatkozó szabályokat a vállalkozás alapszabályzata tartalmazza.

4.

A vállalkozás és a társasága a tevékenységei során az eredményesség, a
hatékonyság és a jövedelmezőség szempontjainak figyelembevételével jár el,
és köteles megőrizni a pénzügyi egyensúlyát a kiadásai és bevételei — ideértve
az átutalásokat is — összhangban tartásával.

…
6.

A települési önkormányzat biztosítja a vállalkozás vagy társaság működéséhez
szükséges tőkét, meghatározza a célkitűzéseket és prioritásokat, jóváhagyja az
alapító aktusokat, ellenőrzést gyakorol, megvizsgálja az elért eredményeket, és
fedezi az esetleges szociális költségeket.

…”
11.

A 142/90 törvény 25. cikke szerint a települések egy vagy több szolgáltatás közös
biztosítása céljából konzorciumot alapíthatnak a speciális vállalkozásokra vonatkozó,
23. cikkben foglalt rendelkezéseknek megfelelően. Az erre vonatkozó megállapodást
az önkormányzatok képviselőtestülete abszolút többséggel hagyja jóvá, a konzorcium
alapszabályával együtt. A konzorcium közgyűlésének tagjai a társult önkormányzatok
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képviselői, vagyis a polgármester, az elnök vagy az önkormányzat által delegált
személy. A közgyűlés választja meg az igazgatótanácsot, és jóváhagyja az
alapszabályzat által előírt alapító aktusokat.
12.

Az AGAC egy olyan konzorcium, amelyet több település — köztük a Viano —
alapított energia-és környezeti szolgáltatások nyújtására a 142/90 törvény 25. cikke
alapján. A konzorcium alapszabályzatának (a továbbiakban: alapszabályzat) 1. cikke
értelmében az AGAC jogi személyiséggel rendelkezik, és gazdasági ügyeit önállóan
intézi. Az alapszabályzat 3. cikkének (1) bekezdése szerint a konzorcium célja a
felsorolt közszolgáltatások — többek között „a fogyasztói és ipari célokat szolgáló
gázszolgáltatás; fogyasztói és ipari célokat szolgáló hőszolgáltatás; ezekkel
összefüggő, illetve ezeket kiegészítő tevékenységek” — közvetlen átvétele és
biztosítása.

13.

Az alapszabályzat 3. cikkének (2)–(4) bekezdése szerint az AGAC a feladataival
összefüggő, illetve azokat kiegészítő tevékenységek ellátását is felvállalhatja, részt
vehet közjogi vagy magánjogi társaságokban, illetve vállalkozásokban a feladataival
összefüggő, illetve azokat kiegészítő tevékenységeinek ellátása érdekében, és végül
nyújthat szolgáltatásokat magánszemélyek és — a társult településekhez nem tartozó
— közjogi szervek részére, és szállíthat termékeket számukra.

14.

Az alapszabályzat 12. és 13. cikkének megfelelően az ügyvezetés legfontosabb
aktusait — így például a költségvetést és a záró mérleget — az AGAC közgyűlésének
jóvá kell hagynia, amely szerv a települések képviselőiből áll. A konzorcium többi
vezető szerve: a tanács, a tanács elnöke és a főigaz gató. Utóbbiak nem tartoznak a
települések számára beszámolóval. Az ezen szervekben tevékenykedő természetes
személyek a társult településeken nem tölthetnek be funkciókat.

15.

Az alapszabályzat 25. cikke értelmében az AGAC köteles megtartani a költségvetés i
egyensúlyát, és tevékenységeit kifizetődően kell végeznie. Az alapszabályzat 27. cikke
szerint a települések az AGAC számára pénzbeli és egyéb vagyoni hozzájárulást
biztosítanak, amelyekért az AGAC évente kamatot fizet. Az alapszabályzat 28. cikke
előírja, hogy a befolyt hasznot évente vagy fel kell osztani a társult települések között,
vagy az AGAC tartalékainak növelésére kell fordítani, illetve be kell fektetni az
AGAC más tevékenységeibe. Az alapszabályzat 29. cikke szerint veszteségesség
esetén a társult települések ismételt tőke-hozzájárulással biztosítják a pénzügyi
egyensúly helyreállítását.

16.

Az alapszabályzat 35. cikke választottbírósági eljárást ír elő a települések és az AGAC
közötti, illetve a társult települések egymás közötti vitáinak rendezésére.
Az alapeljárás

17.

A Viano képviselőtestülete az 1997. május 24-i 18. sz. határozatával (a továbbiakban:
a határozat) megbízta az AGAC-ot egyes középületek fűtési berendezéseinek
üzemeltetésével. Ezt a döntést nem előzte meg nyilvános ajánlattételi felhívás.

18.

Az AGAC feladata lett az érintett középületek fűtési berendezéseinek működtetése és
karbantartása, ideértve a szükséges javítási munkálatokat, valamint a tüzelőanyag
szállítását is.
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19.

Az AGAC díjazása az 1997. június 1-jétől 1998. május 31-ig terjedő időszakra 122
millió ITL-ben lett megállapítva. Ebből a tüzelőanyag szállításának értéke 86 millió,
míg a berendezések működtetési és karbantartási költsége 36 millió ITF-et tett ki.

20.

A határozat (2) cikke értelmében a szerződésben meghatározott eredeti egy éves
időszak lejártával az AGAC kötelezi magát arra, hogy a Viano település kérésére, a
határozatban előírt feltételek teljesítése után, további három éven keresztül biztosítja
ezen szolgáltatás ellátását. A határozat lehetővé tette a szerződés további
meghosszabbítását is.

21.

A Teckal egy fűtési szolgáltatások nyújtásával foglalkozó magánjogi vállalkozás.
M agánjogi személyeknek és közjogi szervezeteknek fűtőolajat szolgáltat, amelyet
közvetlenül a gyártóktól szerez be. A vállalkozás ezenkívül kőolajjal, illetve gázzal
működő fűtési berendezések működtetésével is foglalkozik.

22.

A Teckal a határozat ellen keresetet nyújtott be a Tribunale amministrativo regionale
per l’Emilia-Romagna előtt, és arra hivatkozott, hogy a Viano településnek le kellett
volna folytatnia a közösségi jog által előírt, közbeszerzési szerződések odaítélésére
irányuló eljárást.

23.

Az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező nemzeti bíróság nem tudta
eldönteni, hogy a 92/50 irányelv vagy a 93/36 irányelv alkalmazandó-e, abban
azonban biztos volt, hogy a szerződés értéke mindenképpen átlépi a fenti irányelvek
által meghatározott 200 000 ECU-s küszöbértéket.

24.

M ivel az AGAC-ra bízott feladat összetett jellegű, hiszen egyrészről különböző
szolgáltatásokat, másrészről pedig tüzelőanyag szállítását is magában foglalja, az
előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező bíróság úgy ítélte meg, hogy nem
zárható ki a 92/50 irányelv 6. cikkének alkalmazhatósága.

25.

E körülmények között a Tribunale amministrativo regionale felfüggesztette az eljárást,
és a Bírósághoz fordult, hogy értelmezze a 92/50 irányelv 6. cikkét „az indoklásban
felsorolt szempontok alapján”.
A kereset elfogadhatóságáról

26.

Az AGAC és az osztrák kormány szerint az előzetes döntéshozatalra irányuló kérelem
nem fogadható el. Az AGAC először is arra hivatkozik, hogy az alapeljárásban
kérdéses szerződés értéke nem éri el a 92/50 irányelvben és a 93/36 irányelvben előírt
küszöbértéket. Egyrészről ugyanis le kell vonni a tüzelőanyag értékét a szerződés
becsült értékéből, ugyanis az AGAC — mivel maga is ajánlatkérő — a tüzelőanyagot
ajánlattételre felhívó nyilvános eljárásokkal szerzi be. M ásrészről pedig nem
határozatlan időre kötött szerződésről van szó.

27.

M ásodsorban az AGAC úgy ítéli meg, hogy az előzetes döntéshozatalra irányuló
kérelem lényegében a nemzeti jog értelmezésére irányul. Az előzetes döntéshozatalra
irányuló kérelmet előterjesztő nemzeti bíróság ugyanis arra kéri a Bíróságot, hogy
értelmezze a nemzeti jog egyes rendelkezéseit annak eldöntése érdekében, hogy
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alkalmazni kell-e a 92/50 irányelv 6. cikkében előírt, kivételt megfogalmazó
rendelkezést.
28.

Az osztrák kormány szerint az előzetes döntéshozatalra irányuló kérelem nem
fogadható el, mivel az nem tartalmaz előzetes döntéshozatal tárgyát képező kérdést. A
közbeszerzési szerződésekre vonatkozó jogban különösen fontos a kérdések pontos
megfogalmazása.

29.

Először is azt a kérdést illetően, hogy az alapeljárásban kérdéses szerződés értéke
meghaladja-e a 92/50 irányelvben és a 93/36 irányelvben előírt küszöbértéket, utalni
kell arra, hogy a Szerződés 177. cikke értelmében — amely cikk a feladatoknak a
nemzeti bíróságok és a Bíróság közötti pontos megosztásán alapul — kizárólag a
Bíróság jogosult arra, hogy a nemzeti bíróság által bemutatott tényállás alapján az
adott közösségi jogi rendelkezést értelmezze, illetve érvényességéről döntsön (ld.
különösen az AC-ATEL Electronics Vertriebs C-30/93 sz. ügyben 1994. június 2-án
hozott ítélet, EBHT 1994. I-2305. o., 16. pont).

30.

E keretek között nem a Bíróság, hanem a nemzeti bíróság feladata az, hogy a jogvit a
alapjául szolgáló tényállást megállapítsa, és levonja belőle az általa meghozandó
döntés érdekében szükséges következtetéseket (a hivatkozott AC-ATEL Electronics
Vertriebs-ítélet, 17. pont).

31.

Noha a szerződés értékének kiszámítását közösségi rendelkezések, nevezetesen a
92/50 irányelv 7. cikke és a 93/36 irányelv 5. cikke határozzák meg, a nemzeti bírósá g
ezek értelmezésére vonatkozóan, amennyiben szükséges, előzetes döntéshozatal
tárgyát képező kérdéseket tehet fel, azonban e bíróság feladata — a Szerződés 177.
cikkében foglalt feladatmegosztásból következően —, hogy a közösségi jogot a
konkrét esetre alkalmazza. Ez a jogalkalmazás ugyanis megköveteli az ügy összes
körülményeinek a mérlegelését (ld. Shipping and Forwarding Enterprise Safe C320/88 sz. ügyben 1990. február 8-án hozott ítélet, EBHT 1990. I-285. o., 11. pont).

32.

Ebből következik, hogy a Bíróság nem utasíthatja el az előzetes döntéshozatalra
irányuló kérelmet mint elfogadhatatlant azáltal, hogy a szerződés értékének
kiszámítására vonatkozó felfogását az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező
bíróság erre vonatkozó értékelése helyébe teszi.

33.

Utalni kell továbbá arra is, hogy a Szerződés 177. cikke keretében a Bíróságnak nincs
hatásköre arra, hogy a nemzeti törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket értelmezze,
sem pedig arra, hogy döntsön e rendelkezéseknek a közösségi joggal való
összeegyeztethetőségéről. A Bíróság azonban utalásokat adhat a nemzeti bíróság
számára a közösségi jog értelmezésére vonatkozóan, amely lehetővé teszi, hogy a
nemzeti bíróság megoldja az előtte lévő jogi kérdést (Distribuidores Cinematográficos
C-17/92 sz. ügyben 1993. május 4-én hozott ítélet, EBHT 1993. I-2239. o., 8. pont).

34.

Végül a Bíróság állandó joggyakorlata szerint — a feltett kérdések pontatlan
megfogalmazása esetén — a Bíróság a nemzeti bíróság által szolgáltatott információk,
valamit az alapeljárás iratai alapján meghatározhatja a közösségi jog azon
rendelkezéseit, amelyeknek az értelmezése a per tárgyára figyelemmel szükséges
(Haug-Adrion 251/83 sz. ügyben 1984. december 13-án hozott ítélet, EBHT 1984.
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4277. o., 9. pont, és Arcaro C-168/95 sz. ügyben 1996. szeptember 26-án hozott ítélet,
EBHT 1996. I-4705. o., 21. pont).
35.

Az előzetes döntéshozatalra utaló határozatban tett utalások fényében meg kell
állapítani, hogy a nemzeti bíróság lényegében arra a kérdésre keresi a választ, hogy
alkalmazhatók-e a közösségi jognak az közbeszerzési szerződések odaítélésére
vonatkozó rendelkezései, ha egy területi vagy települési önkormányzat egy olyan
konzorciumot bíz meg áruk beszerzésével és szolgáltatások nyújtásával, amelyben —
a jelen esetben fennálló feltételekkel — maga is részt vesz.

36.

Az előzetes döntéshozatalra utaló határozat tehát elfogadható.
A megalapozottságról

37.

AZ előzetes döntéshozatalra utaló határozatból az következik, hogy a Viano település
az AGAC-ot egyetlen jogi aktussal bízta meg mind szolgáltatások nyújtásával, mind
pedig meghatározott termékek szállításával. Nem vitás, hogy e termékek értéke
meghaladja a szolgáltatások értékét.

38.

A 92/50 irányelv 2. cikkéből — a contrario — az következik, hogy ha egy
közbeszerzési szerződés mind a 93/36 irányelv szerinti termékekre, mind a 92/50
irányelv szerinti szolgáltatásokra kiterjed, a 93/36 irányelv akkor alkalmazható rá, ha a
szerződés tárgyát képező termékek értéke meghaladja a szolgáltatások értékét.

39.

Annak érdekében, hogy a Bíróság a nemzeti bíróság által előzetes döntéshozatali
eljárás keretében feltett kérdésre megfelelő választ adjon, a Bíróság figyelembe vehet i
a közösségi jog azon rendelkezéseit is, amelyekre a nemzeti bíróság az általa feltett
kérdésben nem hivatkozott (Tissier 35/85 sz. ügyben 1986. március 20-án hozott ítélet,
EBHT 1986. 1207. o., 9. pont, és Bagli Pennacchiotti C-315/88 sz. ügyben 1990.
március 27-én hozott ítélet, EBHT 1990. I-1323. o., 10. pont).

40.

Ebből következik, hogy annak érdekében, hogy a nemzeti bíróság a közösségi jogra
vonatkozóan megfelelő értelmezést kapjon, a 93/36 irányelv rendelkezéseit kell
értelmezni, és nem pedig a 92/50 irányelv 6. cikkét.

41.

Azon kérdés megválaszolása érdekében, hogy szükséges-e a 93/36 irányelvben előírt,
ajánlattételre felszólító nyílt eljárás lefolytatása akkor, ha a területi vagy települési
önkormányzat egy olyan konzorciumot bíz meg termékek szállításával, amelyben
maga is részt vesz, azt kell megvizsgálni, hogy a jelen esetben árubeszerzésre irányuló
közbeszerzési szerződés odaítéléséről van-e szó.

42.

Amennyiben erről van szó, és a szerződésnek a hozzáadottérték-adó levonásával
becsült összege eléri, vagy meghaladja a 200 000 ECU-t, akkor a 93/36 irányelvet kell
alkalmazni. E tekintetben nincs jelentősége annak, hogy a szállító ajánlatkérő-e vagy
sem.

43.

Utalni kell ugyanis arra, hogy a 93/36 irányelv alkalmazása alóli kivételek az
irányelvben kifejezetten és taxatív fel vannak sorolva (ld. a 77/62 irányelv tekintetében
a Bizottság kontra Spanyolország C-71/92 sz. ügyben 1993. november 17-én hozott
ítélet, EBHT 1993. I-5923. o., 10. pont).
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44.

A 93/36 irányelv azonban nem tartalmaz olyan rendelkezést, mint a 92/50 irányelv 6.
cikke, amely bizonyos feltételek mellett kizárja az irányelv hatálya alól azokat a
közbeszerzési szerződéseket, amelyeket ajánlatkérőnek ítéltek oda.

45.

Ez a megállapítás természetesen nem érinti ez utóbbi ajánlatkérőnek a 93/36
irányelvben előírt azon kötelezettségét, hogy az ajánlattételre felhívó nyilvános eljárást
lefolytassa.

46.

A Viano település mint települési önkormányzat a 93/36 irányelv 1. cikkének b) pontja
értelmében ajánlatkérőnek minősül. A nemzeti bíróság feladata tehát, hogy
megvizsgálja, vajon az ezen önkormányzat és az AGAC közötti kapcsolat kimeríti-e a
93/36 irányelvben előírt többi feltételt is ahhoz, hogy meg lehessen állapítani az
árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés fennállását.

47.

A 93/36 irányelv 1. cikke a) pontja értelmében ilyen szerződésről van szó abban az
esetben, ha az írásban létrejött visszterhes szerződés például termékek megvételére
irányul.

48.

A szóban forgó esetben nem vitás, hogy az AGAC fizetés ellenében árukat,
nevezetesen tüzelőanyagot szállít a Viano település számára.

49.

Annak a kérdésnek a megítéléséhez, hogy fennáll-e egy szerződés, a nemzeti
bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy a két, egymástól elkülönülő személy között
létrejött-e erre vonatkozó megállapodás.

50.

A 93/36 irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében e tekintetben elvileg elegendő az,
hogy a szerződés egyrészről egy területi vagy települési önkormányzat, másrészről
pedig egy tőle jogilag megkülönböztethető személy között jött létre. Nem erről lenne
azonban szó abban az esetben, ha a területi vagy települési önkormányzat a kérdéses
személy felett olyan ellenőrzést gyakorol, mint amelyet a saját szervei felett, és ha ez a
személy a tevékenységét lényegében az őt fenntartó önkormányzattal vagy
önkormányzatokkal együtt végzi.

51.

Az előzetes döntéshozatali eljárás keretében feltett kérdésre ebből következően azt a
választ kell adni, hogy a 93/36 irányelv alkalmazható abban az esetben, ha egy olyan
ajánlatkérő, mint egy területi vagy települési önkormányzat egy tőle formaila g
megkülönböztethető, és önálló döntéshozatali hatáskörrel rendelkező vállalkozással
kíván termékek szállítására irányuló visszterhes írásbeli szerződést kötni. A 93/36
irányelv alkalmazása szempontjából nincs jelentősége annak, hogy ez a vállalkozás
maga is ajánlatkérő-e vagy sem.
A költségekről

52.

A Bíróság felé észrevétellel élő olasz, belga 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 levő ügy egy
szakaszát képezi, ez utóbbi bíróság dönt a költségek viseléséről.

A fenti indokok alapján,
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A BÍRÓSÁG (ötödik tanács),
a Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna 1998. március 10-i határozatával
hozzá intézett kérdésére válaszolva a következőképpen határozott:
Az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/36/EGK irányelv alkalmazható abban az
esetben, ha egy olyan ajánlatkérő, mint egy területi vagy települési önkormányzat egy
tőle formailag megkülönböztethető, és önálló döntéshozatali hatáskörrel rendelkező
vállalkozással kíván termékek szállítására irányuló visszterhes írásbeli szerződést kötni.
A 93/36 irányelv alkalmazása szempontjából nincs jelentősége annak, hogy ez a
vállalkozás maga is ajánlatkérő-e vagy sem.
Edward

Sevón
Jann

Puissochet
Wathelet

Kihirdetve Luxembourgban, az 1999. november 18-i nyilvános ülésen.
Hivatalvezető
R. Grass

Az ötödik tanács elnöke
D. A. O. Edward
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