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Tárgy: Bogdan Ghibea és Andrei Colta, román állampolgárok által a SC SKY Group 
S.R.L. nevében benyújtott 0428/2009. számú petíció a közbeszerzési szerződések 
odaítélését szabályzó román törvény végrehajtásával kapcsolatos problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói a román kormány 34/2006. számú, a 19/2009. számú sürgősségi 
rendelettel (OUG) módosított, a közbeszerzési szerződések odaítéléséről szóló sürgősségi 
rendeletének önkényes végrehajtását kifogásolják. A petíció benyújtói szerint a fő problémák 
a jogi rendelkezések azon értelmezésével kapcsolatosak, miszerint az egyenértékű termékeket 
kizárják, továbbá azzal, hogy a vonatkozó dokumentáció szövegezése a szerződő hatóságok 
számára lehetővé teszi, hogy jogállásukkal a gazdasági szereplőkkel való kapcsolatok terén 
visszaéljenek. Megemlítenek emellett olyan problémákat is, amelyek a 34/2006. számú, a 
19/2009. számú sürgősségi rendelettel módosított sürgősségi rendelet végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések nem egyértelmű voltából erednek. Úgy vélik továbbá, hogy a két 
sürgősségi rendelet homályossága aláássa a közbeszerzési szerződések átláthatóságának elvét 
és a szabad versenyt Romániában.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 26. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.
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A petíció benyújtója egy „nyomtatási fogyóeszközök – tintasugaras és lézer 
nyomtatópatronok – behozatalával és forgalmazásával” foglalkozó román céget képvisel. A 
petíció 6 pontot tartalmaz, melyek közül:

 a) négy állítása szerint a nyomtatási fogyóeszközök beszerzésére kiírt egyes román 
közbeszerzésekben szabálytalanságok vannak. Ezen állítások nem egy konkrét közbeszerzésre 
utalnak, hanem egyes ajánlatkérők gyakorlatára. 

Ezzel kapcsolatban tisztázni szükséges, hogy a kellékek közbeszerzése tekintetében a 
2004/18/EK irányelv1 csak azokra a beszerzésekre alkalmazandó, amelyek becsült értéke 
meghaladja az irányelv 7. cikkében meghatározott értékhatárt (a továbbiakban: „alkalmazási 
értékhatárok”), vagyis 133 000 eurót (a központi közigazgatások által odaítélt szerződések 
esetében), illetve 206 000 eurót (az egyéb ajánlatkérők által odaítélt szerződések esetében).  
Azokra a szerződésekre, amelyeknek az értéke alacsonyabb az alkalmazási értékhatárnál, 
csupán a szerződések alapelvei érvényesek (átláthatóság, megkülönböztetés-mentesség, 
arányosság stb.), amennyiben bizonyított, hogy e szerződések a belső piac számára határokon 
átnyúló érdeket képviselnek.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján nem lehet megállapítani, hogy az 
általa hivatkozott közbeszerzések értéke meghaladja-e a 2004/18/EK irányelvben 
megállapított alkalmazási értékhatárokat. Mindazonáltal a Bizottság néhány észrevételt tesz 
az alábbiakban arra az esetre, ha a szóban forgó szerződések a 2004/18/EK irányelv hatálya 
alá tartoznának. 

b) két állítás szerint a közbeszerzésekre vonatkozó román jog speciális rendelkezései 
megsértik a közösségi jogot.

A petíció benyújtója kéri a Parlamentet, hogy vizsgálja ki az említett szabálytalanságokat és 
azonosítsa a hatályuk behatárolását lehetővé tevő megfelelő intézkedéseket. 

A Bizottság alábbi elemzése átveszi a petíció benyújtója által felvetett 6 pontot, minden 
pontnál külön részletezve a petíció benyújtója által ismertetett tényeket és állításokat, 
valamint a Bizottság által javasolt választ.

A petíció első pontjában a petíció benyújtója azt állítja, hogy a nyomtatási fogyóeszközök 
közbeszerzési pályázataiban az ajánlatkérők azoktól az ajánlattevőktől, akik az érintett 
ajánlatkérő által használt nyomtatóktól eltérő márkájú fogyóeszközöket ajánlanak 
(„nyomtatók”), megkövetelik a nyomtatók gyártója által kibocsátott tanúsítvány bemutatását 
arról, hogy az említett ajánlattevő által ajánlott fogyóeszközök műszakilag kompatibilisek az 
ajánlatkérő által használt nyomtatókkal (a továbbiakban: „egyenértékűségi tanúsítvány”). 

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a többi gazdasági szereplő (a nyomtatók gyártójának 
termékeivel) egyenértékű fogyóeszközök ajánlására irányuló lehetőségét nagymértékben 
befolyásolja az ajánlatkérők fentebb említett gyakorlata, mivel az ilyen egyenértékűségi 
tanúsítványt nehéz beszerezni a nyomtatók gyártójától, aki tulajdonképpen versenytárs. A 

                                               
1 Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv
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petíció benyújtója ezért úgy véli, hogy az ajánlatkérők e gyakorlata a 34/2006. sz. román 
OUG1 38. cikkének rendelkezéseibe ütközik (amely a 2004/18/EK irányelv 23. cikkének (8) 
bekezdését ülteti át2).

A Bizottság megjegyzi, hogy amint a 2004/18/EK irányelv (29) preambulumbekezdéséből is 
következik, az ajánlattevők számára minden bizonyítási eszköznek rendelkezésre kellene 
állnia a termékek műszaki leírásaihoz viszonyított egyenértékűségének kimutatására, 
miközben természetesen az ajánlatkérő feladata annak eldöntése, hogy e bizonyítékok 
elegendőek-e.

Jelen esetben a petíció benyújtója nem jelzi, hogy a nyomtatók gyártója által kiállított 
egyenértékűségi tanúsítvány volt-e az egyetlen bizonyíték az ajánlatkérő által elfogadott 
műszaki leírások egyenértékűségére, vagy az más bizonyítékokat is elfogadott (pl.: független 
szakértői tanúsítvány stb.). Továbbá a petíció benyújtója azt sem jelzi, hogy melyek azok a 
bizonyítékok, amelyeket a műszaki egyenértékűség bizonyítására szeretne használni, és 
melyek azok, amelyeket az ajánlatkérők érvényes indok nélkül elutasítottak. 

A petíció második pontjában a petíció benyújtója kifejti, hogy más közbeszerzési szerződések 
keretében az ajánlatkérők műszaki leírások címén kizárólag az érintett ajánlatkérő által 
használt nyomtatókkal azonos márkájú nyomtatási fogyóeszközöket követelnek meg, kizárva 
ily módon az összes egyenértékű (vagyis az ajánlatkérő nyomtatóival műszakilag 
kompatibilis) fogyóeszközt. A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján az 
ajánlatkérők ezt a kizárást a nyomtatók eredeti gyártói által a vásárlás utáni garancia címén 
velük szemben támasztott követelményekkel indokolják, mely garancia érvényessége 
megszűnik, ha az ajánlattevő a nyomtató márkájától eltérő fogyóeszközöket használ (a 
továbbiakban: „Garanciából való kizárási záradék”). A petíció benyújtója úgy véli, hogy az 
ajánlatkérők e gyakorlata szintén a 34/2006. sz. román OUG 38. cikkének rendelkezéseibe 
ütközik (amely a 2004/18/EK irányelv 23. cikkének (8) bekezdését ülteti át). 

A Bizottság megjegyzi, hogy a 2004/18/EK irányelv 23. cikkének (8) bekezdése megengedi, 
hogy az ajánlatkérők kivételesen a műszaki leírások egy márkára vagy származásra stb. 
hivatkozzanak, amennyiben ez a közbeszerzés tárgya tekintetében indokolt. A garanciából 
való kizárási záradék (ami a vevőszolgálat megfelelő működésének feltétele) alapvetően ilyen 
indokolás lehet a közbeszerzés tárgya tekintetében.
A petíció harmadik pontjában a petíció benyújtója arról számol be, hogy egyes közbeszerzési 
szerződésekben az ajánlatkérők a műszaki leírások keretében azt követelik meg, hogy a 
termékek a termékkód jelzéssel legyenek felcímkézve, kizárva ezáltal minden más címkézési 
módot (öntapadós címke vagy pecsét). A petíció benyújtója szerint e követelmény nem 

                                               
1  A román kormány 2006. április 19-i 34. sz. sürgősségi rendelete (módosított és kiegészített formájában) a 
közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásairól, az építési beruházásokra és szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziós szerződések odaítéléséről
2 A 2004/18/EK irányelv 23. cikkének (8) bekezdése előírja: „A szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével, a műszaki leírás nem hivatkozhat olyan adott márkára vagy forrásra, illetve különleges eljárásra, 
vagy védjegyre, szabadalomra, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, amely egyes 
vállalkozások vagy termékek előnyben részesítését vagy kiszorítását eredményezné. Az ilyen hivatkozás kivételes 
esetekben megengedhető, amennyiben nem lehetséges a szerződés tárgyának (3) és (4) bekezdés szerinti, kellően 
pontos és érthető leírása; az ilyen hivatkozást a "vagy azzal egyenértékű" kifejezésnek kell kísérnie.”
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indokolt a román fogyasztási jog rendelkezései alapján, és nincsen más törvény, amely azt 
indokolná. A petíció benyújtója ezen okok alapján állítja, hogy a 34/2006. OUG 35. cikkét 
(amely a 2004/18/EK irányelv 23. cikkének (8) bekezdését ülteti át) megsértették.

A Bizottság pontosítás végett megjegyzi, hogy a 2004/18/EK irányelv 23. cikkének (2) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy a műszaki leírásnak (amely tartalmazza a címkézési 
szabályokat1) „egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie valamennyi ajánlattevő számára, és 
nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés verseny előtti 
megnyitását”.

A közbeszerzés műszaki leírásaiban az egy bizonyos címkézési szabályra való hivatkozás és 
az összes többi típus kizárása csak akkor sértheti a 23. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit, 
ha a többi címkézési mód kizárása minden indokolást mellőz. A petíció benyújtója által 
eljuttatott információk nem elegendőek annak megállapításához, hogy az általa említett más 
címkézési módok kizárása indokolatlan akadály-e az említett 23. cikk (2) bekezdése 
értelmében.

A petíció negyedik pontjában a petíció benyújtója egyes román ajánlatkérők gyakorlatát 
kifogásolja, akik túl széleskörű tárgyban indítanak közbeszerzési eljárásokat (pl.: higiéniai 
termékeket és irodaszereket kérnek egyetlen tételben), ami a petíció benyújtója szerint a 
nagyon speciális tevékenységet végző kis- és középvállalkozások érdekeit sértheti, akik nem 
képesek ilyen széles termékskálát kínálni.

A Bizottság megítélése szerint e gyakorlat nem jelenti a közbeszerzésekre vonatkozó európai 
jog megsértését, amely a közbeszerzés tárgyának sokfélesége tekintetében nem ír elő 
kötelezettséget az ajánlatkérő számára. Egyébiránt a petíció benyújtója által említett nehézség 
igen könnyen elkerülhető, mivel a 2004/18/EK irányelv minden pályázó számára lehetőséget 
nyújt a következőkre: a) közös ajánlat benyújtása céljából történő társulásra más gazdasági 
szereplőkkel (jogi személyiséggel rendelkező, vagy nem rendelkező csoportot létrehozva) (a 
2004/18/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése és 48. cikkének (4) bekezdése) vagy b) egy 
másik gazdasági szereplő kompetenciáinak érvényesítésére, amennyiben e szereplő vállalja, 
hogy eszközeit az érintett pályázó rendelkezésére bocsátja a közbeszerzési szerződés 
teljesítése céljából (2004/18/EK irányelv 48. cikkének (3) bekezdése). 

A petíció ötödik pontjában a petíció benyújtója kritikát fogalmaz meg a 34/2006. OUG azon 
rendelkezéseivel kapcsolatban, amelyek a közvetlen odaítélésekre alacsonyabb értékhatárt 
meghatározó román jogszabályok értelmében nem követelik meg közbeszerzési felhívás 
közzétételét a közvetlen odaítéléses közbeszerzéseknél. A petíció benyújtója továbbá 
aggodalmát fejezi ki ezen értékhatár megemelésével kapcsolatban, ami a 34/2006. OUG 19. 
cikkének a 2009/19. OUG2-vel történő módosítása következtében nemrég 5 000 euróról 15 
000 euróra emelkedett Romániában.

A Bizottság ezzel kapcsolatban mindenekelőtt azt kívánja megjegyezni, hogy az európai 
közbeszerzési jog nem ellenzi az alacsony értékű közbeszerzési szerződéseknek az 

                                               
1 Amint az a 2004/18/EK irányelv VI. mellékletének rendelkezéseiből következik.
2 A román kormány 2009. március 7-i 19. sz. sürgősségi rendelete a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 

egyes intézkedésekről
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ajánlatkérők általi közvetlen odaítélését (amint azt a 34/2006. OUG új 19. cikke is átveszi), 
amelyek úgy tekinthetők, hogy a belső piac szempontjából nem jelentősek. Egyébként az 
európai közbeszerzési jog nem írja elő közbeszerzési felhívás közzétételét a közvetlenül 
odaítélhető közbeszerzések esetében, mivel a közvetlen odaítélésnek meghatározásánál fogva 
nem feltétele a versenyeztetés.

A petíció hatodik és egyben utolsó pontjában a petíció benyújtója kritikát fogalmaz meg a 
Romániában nemrég (a 2009. március 12-i 19/2009. módosító OUG elfogadása után a 
34/2006. OUG-be beiktatott 28717. cikk alapján) bevezetett, keresleti/piaci érték utáni 2%-os 
(plafonérték nélküli) bélyegilletékkel kapcsolatban, amelynek kifizetése a feltétel minden 
pénzügyi jellegű jogi fellépés elfogadhatóságához a közbeszerzési szerződéseknél. 

A Bizottság e tekintetben pontosítani kívánja, hogy a 34/2006. OUG 28717. cikkét, amelyre a 
petíció benyújtója hivatkozik, a 2009. június 17-i 72/2009. OUG1 nemrégiben lényegesen 
módosította. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a 
bélyegilleték összegét jelentősen csökkentették, a 28717. cikk új szövege fokozatos és arányos 
bélyegilletéket ír elő, melynek maximális összege semmiképpen sem haladhatja meg a 2200 
lejt (vagyis hozzávetőleg 500 eurót)2.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján nem állapítható meg az európai 
közbeszerzési jog megsértése. Következésképpen a Bizottság megítélése szerint a jelenleg 
rendelkezésére álló információk alapján nem indokolt eljárást kezdeményeznie a nemzeti 
hatóságoknál.

                                               
1 A román kormány 2009. június 17-i 72. sz. sürgősségi rendelete a 34/2006. OUG módosításáról és 
kiegészítéséről
2 Az új 28717. cikk szövege az alábbi címen érhető el: 
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/OUG%2034/OUG%20nr.34-
2006%20versiune%20consolidata%20cu%20OUG%20nr.%2072-2009.pdf


