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1 ld. 24. cikk
2 ld. 18. cikk
3A C-107/98. sz. Teckal ügyben 1999. november 18-án hozott ítélet (EBHT 1999. I-08121. o. 50. pont); A C-
26/03. sz. City of Halle ügyben 2005. január 11-én hozott ítélet (Az EBHT-ben még nem tették közzé, 2005. 
49. pont); A C-458/03. sz. Parking Brixen ügyben 2005. december 13-án hozott ítélet (Az EBHT-ben még nem 
tették közzé, 2005. 49. pont).
4 Többségi tőke, a területi hatóságnak való alárendelés, elsősorban a területen végzett tevékenység.
5 Nem pedig a helyi hatóságok költségeinek minimalizálása. Ezt implicit módon magában foglalja a C-513/99. 
sz. Concordia ügyben 2002. szeptember 17-én hozott ítélet (Az EBHT-ben még nem tették közzé, 1999).
6 Többek között a helyi foglalkoztatás és a környezetvédelem.

JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a lisszaboni stratégia javasolja egy „aktív és dinamikus jóléti állam létrehozását”1 az 
olyan célkitűzések megvalósítása érdekében, mint a „foglalkoztatás, a regionális fejlesztés 
és a környezetvédelem...”2, és e célkitűzéseket összhangba kell hozni a 
versenyszabályokkal és jogi alapokra kell őket helyezni;

B. mivel a 2004/18 és a 2004/17 irányelv nem határozza meg egyértelműen a házon belüli (in 
house) szerződéseket;

C. mivel a Bíróság joggyakorlata a házon belüli szerződések tárgyában arra korlátozódik, 
hogy ítéleteiben3 utal azon feltételekre, amelyek esetén indokolt a közbeszerzési szabályok 
alóli kivétel;

D. mivel számos tagállam arra ösztönzi az önkormányzzatokat, hogy hozzanak létre 
intézményi közszféra-közszféra partnerségeket, amelyek esetében nem létezik egyértelmű
joggyakorlat;

E. mivel a Bíróság javaslatot tett olyan kritériumokra4, amelyek révén bizonyos intézményi 
köz- és magánszféra partnerségeket a házon belüli szerződésekhez lehet kötni;

F. mivel a Bíróság a lisszaboni stratégiával összhangban meghatározta, hogy a közbeszerzések 
odaítélésének elsődleges kritériuma a terület lakossága5 javának maximalizálása;

1. felkéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a házon belüli kapcsolatokat meghatározó jogi 
keretre a Bíróság kritériumai alapján;

2. felkéri a Bizottságot, hogy pontosítsa a „közhatóság” fogalmát annak meghatározása 
érdekében, hogy mely közszféra-közszféra partnerségek tartoznak a szubszidiaritás hatálya 
alá és mentesülnek a közbeszerzési szabályok alól;

3. felkéri a Bizottságot, hogy fogadja el a Bíróság kritériumait és a Lisszaboni csúcstalálkozó
által meghatározott célkitűzéseket6 az aktív és dinamikus jóléti állam közbeszerzési 
tevékenységéről szóló értékelésében.


