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2) Másodlagosan, ha a Bíróság álláspontja szerint az ajánlattevő kizárása a tagállamok számára megengedett lehetőségek
közé tartozik, ellentétes-e az arányosság EU–Szerződés 5. cikkében rögzített, a 2014/24/EU irányelv (101) preambulumbekezdésében hivatkozott és a Bíróság által az európai uniós jog általános jogelvének minősített elvével a 2016. évi
50. sz. decreto legislativo (törvényerejű rendelet) 80. cikkének (5) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti szabályozás,
amely előírja, hogy ha a közbeszerzési eljárás során valamely megjelölt alvállalkozóval kapcsolatban kizárási okot
állapítanak meg, akkor minden esetben ki kell zárni az ajánlattevő gazdasági szereplőt, abban az esetben is, ha vannak
más, az alvállalkozás útján nyújtandó szolgáltatások teljesítéséhez szükséges követelményeknek megfelelő és ki nem zárt
alvállalkozók, vagy pedig az ajánlattevő gazdasági szereplő úgy nyilatkozik, hogy lemond az alvállalkozó
igénybevételéről, mivel maga is megfelel a szolgáltatások nyújtásához szükséges követelményeknek?
(1)

A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.).

A Hof van Cassatie (Belgium) által 2018. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Infohos kontra Belgische Staat
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Az eljárás nyelve: holland
A kérdést előterjesztő bíróság
Hof van Cassatie

Az alapeljárás felei
Felperes: Infohos
Alperes: Belgische Staat

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
Úgy kell-e értelmezni az 1977. május 17-i 77/388/EGK irányelv (1) 13. cikke A. része (1) bekezdésének f) pontját, jelenleg a
2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv (2) 132. cikke (1) bekezdésének f) pontja, hogy az lehetővé teszi a
tagállamoknak az abban előírt adómentességre olyan kizárólagossági feltétel megállapítását, amely által az olyan önálló
csoport, amely a tagjain kívüli személyeknek is szolgáltatásokat nyújt, a csoport tagjainak nyújtott szolgáltatások
tekintetében szintén teljes mértékben héakötelessé válik?
(1)
(2)

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalapmegállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet,
1. kötet, 23. o.).
A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.;
helyesbítés: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.).

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. június 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Tedeschi Srl saját nevében és mint Rti megbízott, kontra C.M. Service Srl, Università degli
Studi di Roma La Sapienza
(C-402/18. sz. ügy)
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