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1989.12.30. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 395/33

A TANÁCS 89/665/EGK IRÁNYELVE

(1989. december 21.)

az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos
jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések

összehangolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerző-
désre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1),

az Európai Parlamenttel együttműködve (2),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (3),

mivel a Közösség közbeszerzési irányelvei, különösen az építési
beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárá-
sainak összehangolásáról (4) szóló, legutóbb a 89/440/EGK irány-
elvvel (5) módosított 1971. július 26-i 71/305/EGK tanácsi irány-
elv, valamint az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (6) szóló,
legutóbb a 88/295/EGK irányelvvel (7) módosított 1976. decem-
ber 21-i 77/62/EGK tanácsi irányelv, nem tartalmaznak különös
rendelkezéseket a hatékony alkalmazásuk biztosítására;

mivel nemzeti és közösségi szinten az említett irányelvek alkal-
mazásának biztosítását szolgáló jelenlegi rendelkezések nem
teszik mindig lehetővé a vonatkozó közösségi előírások betartá-
sát, különösen amikor azok megszegése még orvosolható;

mivel a közbeszerzésnek a közösségi verseny előtti megnyitása
szükségessé teszi az átláthatóság és a megkülönböztetéstől men-
tesség garanciáinak jelentős növelését; mivel annak érdekében,
hogy ez kézzelfogható eredménnyel járjon, hatékony és gyors
jogorvoslatoknak kell rendelkezésre állniuk a közbeszerzésre
vonatkozó közösségi jog vagy az e jogot végrehajtó nemzeti sza-
bályok megszegése esetében;

mivel néhány tagállamban a hatékony jogorvoslatok hiánya vagy
a meglévő jogorvoslatok elégtelensége elriasztja a közösségi vál-
lalkozásokat ajánlatok benyújtásától abban a tagállamban, ahol az
ajánlatkérő letelepedett; mivel ezért az érintett tagállamoknak
orvosolniuk kell ezt a helyzetet;

mivel a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó eljárá-
sok időtartama rövid, az illetékes jogorvoslati szerveket fel kell
hatalmazni többek között arra, hogy ideiglenes intézkedéseket
hozhassanak egy ilyen eljárásnak vagy valamely ajánlatkérő által
esetleg meghozott határozat végrehajtásának a felfüggesztése
érdekében; mivel az eljárások rövid időtartama a fent említett jog-
sértések sürgősséggel történő kezelését követeli;

mivel biztosítani kell, hogy megfelelő eljárások létezzenek min-
den tagállamban arra, hogy megsemmisítsék a jogellenesen hozott
határozatokat és a jogsértést elszenvedett személyeket kártérítés-
ben részesítsék;

mivel olyan esetekben, amikor a vállalkozások nem élnek jogor-
voslati lehetőséggel, egyes jogsértések csak akkor orvosolhatók,
ha létrehoztak egy sajátos mechanizmust;

mivel, ennek megfelelően ha a Bizottság tudomására jut, hogy egy
szerződés-odaítélési eljárás során egyértelmű és nyilvánvaló jog-
sértést követtek el, képesnek kell lennie arra, hogy e jogsértésre
felhívja az érintett tagállam illetékes hatóságai és az ajánlatkérő
figyelmét annak érdekében, hogy az állítólagos jogsértés gyors
orvoslására megfelelő lépéseket tegyenek;

mivel ennek az irányelvnek a tényleges alkalmazását a végrehaj-
tásának megkezdését követő négyéves időszak letelte előtt a tagál-
lamok által a nemzeti jogorvoslati eljárások működéséről adott
tájékoztatás alapján felül kell vizsgálni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést
annak biztosítása érdekében, hogy a 71/305/EGK és 77/62/EGK
irányelv hatálya alá tartozó szerződés-odaítélési eljárásokat ille-
tően az ajánlatkérők által hozott határozatokkal szemben a követ-
kező cikkekben és különösen a 2. cikk (7) bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelelően hatékonyan és különösen a lehető
leggyorsabban jogorvoslattal lehessen élni azon az alapon, hogy
e határozatok megsértették a közbeszerzésre vonatkozó közös-
ségi jogot vagy az e jogot végrehajtó nemzeti jogszabályokat.

(1) HL C 230., 1987.8.28., 6. o. és HL C 15., 1989.1.19., 8. o.
(2) HL C 167., 1988.6.27., 77. o. és HL C 323., 1989.12.27.
(3) HL C 347., 1987.12.22., 23. o.
(4) HL L 185., 1971.8.16., 5. o.
(5) HL L 210., 1989.7.21., 1. o.
(6) HL L 13., 1977.1.15., 1. o.
(7) HL L 127., 1988.5.20., 1. o.
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(2) A tagállamok biztosítják, hogy ne legyen megkülönböztetés
egy szerződés-odaítélési eljárás vonatkozásában a kártérítést köve-
telő vállalkozások között az ezen irányelv által a közösségi jogot
végrehajtó nemzeti jogszabályok és az egyéb nemzeti jogszabá-
lyok közötti különbségtétel eredményeként.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a tagállamok által megállapí-
tandó részletes szabályok szerint legalább azon személyeknek
legyen lehetőségük jogorvoslati eljárás igénybevételére, akiknek
érdekében áll vagy állt egy adott árubeszerzésre vagy építési beru-
házásra irányuló közbeszerzési szerződés elnyerése, és állítólagos
jogsértést szenvedtek, vagy fennáll ennek a kockázata. A tagálla-
mok előírhatják különösen, hogy a jogorvoslatot kérő személy
előzetesen értesítse az ajánlatkérőt az általa elszenvedett jogsér-
tésről és jogorvoslatot kérő szándékáról.

2. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikkben meghatározott
jogorvoslati eljárások érdekében hozott intézkedések hatáskört
adjanak:

a) a lehető legrövidebb időn belül és közbenső határozat útján
ideiglenes intézkedések megtételére az állítólagos jogsértések
orvoslása vagy az érintett érdekek további sérelmének elkerü-
lése céljából, beleértve a közbeszerzési szerződés odaítélésére
vonatkozó eljárásnak vagy az ajánlatkérő által meghozott bár-
mely határozat végrehajtásának a felfüggesztését vagy felfüg-
gesztetését;

b) a jogellenesen meghozott határozatok megsemmisítésére vagy
megsemmisíttetésére, beleértve a diszkriminatív műszaki, gaz-
dasági vagy pénzügyi előírások eltörlését az ajánlati felhívás-
ból, az ajánlattételhez szükséges dokumentációból, illetve
minden egyéb, a kérdéses szerződés-odaítélési eljárásra vonat-
kozó dokumentumból;

c) jogsértést szenvedett személyek részére kártérítés megítélésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatásköröket át lehet
ruházni a jogorvoslati eljárás különböző szempontjaiért felelős
elkülönült testületekre.

(3) A jogorvoslati eljárásoknak önmagukban nem kell szükség-
szerűen azonnali felfüggesztő hatályúnak lenniük azokban a
szerződés-odaítélési eljárásokban, amelyekre vonatkoznak.

(4) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az ideiglenes intéz-
kedések elrendelésének mérlegelésekor a felelős testület figye-
lembe veheti ezen intézkedések várható következményeit vala-
mennyi, nagy valószínűséggel veszélyeztetett érdek, valamint a
közérdek esetében, és a tagállamok határozhatnak úgy, hogy nem
hoznak ilyen intézkedéseket olyan esetben, amikor azok hátrányai

meghaladhatják az esetleges előnyöket. Az ideiglenes intézkedé-
sek elrendelésének mellőzéséről szóló döntés nem sértheti az
ilyen intézkedéseket kérő személy egyéb követeléseit.

(5) A tagállamok előírhatják, hogy ha a kártérítést a határozatot
jogellenessége miatt követelik, a vitatott határozatot először is a
szükséges hatáskörrel rendelkező testületnek meg kell semmisíte-
nie.

(6) Az (1) bekezdésben említett hatáskör gyakorlásának a szerző-
dés odaítélése után megkötött szerződésre kifejtett hatásait a nem-
zeti jog határozza meg.
Továbbá, kivéve azt az esetet, amikor egy határozatot a kártérítés
megítélését megelőzően meg kell semmisíteni, a tagállam rendel-
kezhet úgy, hogy egy szerződés-odaítélést követő szerződéskötés
után a jogorvoslati eljárásokért felelős testület hatásköre csak a
kártérítésnek a jogsértés károsultja részére történő megítélésére
korlátozódik.

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a jogorvoslati eljárásokért fele-
lős testületek által hozott határozatokat hatékonyan lehessen vég-
rehajtani.

(8) Amennyiben a jogorvoslati eljárásokért felelős testületek jel-
legüket tekintve nem bírói testületek, határozataikat mindig írás-
ban kell indokolniuk. Továbbá erre az esetre rendelkezéseket kell
hozni olyan eljárások biztosítására, amelyek révén a jogorvoslati
testület által hozott valamennyi, állítólagosan jogellenes intézke-
dést vagy a testületre átruházott hatáskörök gyakorlása során
elkövetett bármilyen állítólagos hibát igazságszolgáltatási jogor-
voslat vagy egy olyan más testület által nyújtott jogorvoslat tár-
gyává lehet tenni, amely a Szerződés 177. cikke értelmében bíró-
ság, és mind az ajánlatkérőtől, mind pedig a jogorvoslati
testülettől független.

A kinevező szerv, a megbízatás időtartama és a visszahívható-
ságuk tekintetében az ilyen független testület tagjainak a kineve-
zése és a megbízatásuk megszűnése ugyanolyan feltételek mellett
történik, mint a bírák esetében. Legalább e független testület elnö-
kének ugyanolyan jogi és szakképesítéssel kell rendelkeznie, mint
a bírói testület tagjainak. A független testület a határozatait
kontradiktórius eljárásban hozza meg, és e határozatok végrehaj-
tása az egyes tagállamok által meghatározott módon kötelező.

3. cikk

(1) A Bizottság alkalmazhatja az e cikkben meghatározott eljá-
rást, amennyiben a szerződés megkötését megelőzően megálla-
pítja, hogy a közbeszerzésre vonatkozó közösségi rendelkezése-
ket egyértelműen és nyilvánvalóan megsértették egy, a
71/305/EGK és 77/62/EGK irányelv hatálya alá tartozó szerződés-
odaítélési eljárás során.

(2) A Bizottság értesíti az érintett tagállamot és ajánlatkérőt azok-
ról az okokról, amelyek alapján azt a következtetést vonta le,
hogy egyértelmű és nyilvánvaló jogsértés történt, és kéri a jogsér-
tés orvosolását.
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(3) A második bekezdésben említett értesítés kézhezvételétől szá-
mított 21 napon belül az érintett tagállam közli a Bizottsággal:

a) annak megerősítését, hogy a jogsértést orvosolták; vagy

b) egy indokolt előterjesztést arra vonatkozóan, hogy miért nem
történt meg a jogsértés orvosolása; vagy

c) egy olyan értesítést, amely szerint a szerződés-odaítélési eljá-
rást az ajánlatkérő a saját kezdeményezésére vagy a 2. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott hatáskörök gyakor-
lása körében felfüggesztette.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti indokolt előterjesztés töb-
bek között arra is támaszkodhat, hogy az állítólagos jogsértés már
egy igazságszolgáltatási jogorvoslati eljárás vagy egy, a 2. cikk (8)
bekezdésében említett jogorvoslat tárgyát képezi. Ilyen esetben a
tagállam tájékoztatja a Bizottságot az ilyen eljárás eredményéről,
amint az ismertté válik.

(5) Olyan esetben, amikor értesítést küldtek arról, hogy egy
szerződés-odaítélési eljárást a (3) bekezdés c) pontja szerint felfüg-
gesztettek, az érintett tagállam értesíti a Bizottságot a felfüggesz-
tés megszüntetésének időpontjáról vagy arról az időpontról, ami-
kor teljes egészében vagy részben ugyanarra a tárgyra vonatkozó
újabb szerződés-odaítélési eljárás kezdődött meg. Ebben az új
értesítésben meg kell erősíteni, hogy az állítólagos jogsértést orvo-
solták, vagy az értesítésnek tartalmaznia kell egy indoklással ellá-
tott előterjesztést arról, hogy miért nem történt meg a jogsértés
orvoslása.

4. cikk

(1) Az ezen irányelv végrehajtásának megkezdését követő négy-
éves időszak letelte előtt a Bizottság a Közbeszerzési Szerződések

Tanácsadó Bizottságával együttműködve felülvizsgálja ezen irány-
elv rendelkezéseinek a végrehajtását, és amennyiben szükséges,
módosításokra tesz javaslatot.

(2) Minden év március 1-jét megelőzően a tagállamok tájékoz-
tatják a Bizottságot nemzeti jogorvoslati eljárásaik előző évi
működéséről. A tájékoztatás jellegét a Bizottság határozza meg a
Közbeszerzési Szerződések Tanácsadó Bizottságával való egyez-
tetés alapján.

5. cikk

A tagállamok 1991. december 21-e előtt hatályba léptetik azokat
az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az
irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok közlik a Bizottsággal
nemzeti joguknak azokat a főbb törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

É. CRESSON
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