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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a magán- és közszféra közötti partnerségekről, valamint a közbeszerzési szerződésekkel 
és a koncessziókkal kapcsolatos közösségi jogról szóló bizottsági zöld könyvről
(COM(2004)0327 - 2006/2043(INI))

Az Európai Parlament,

- tekintettel a magán- és közszféra közötti partnerségekről, valamint a közbeszerzési 
szerződésekkel és a koncessziókkal kapcsolatos közösségi jogról szóló bizottsági zöld 
könyvre (COM(2004)0327),

- tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, különös tekintettel az 5. cikk 
(2) bekezdésében megfogalmazott szubszidiaritás elvére és a 43–49. cikkekben 
megfogalmazott letelepedés és szolgáltatás szabadságára, valamint az ebből levezetett 
átláthatóság, egyenlő bánásmód, arányosság és kölcsönös elismerés elvére,

- tekintettel a közbeszerzésekre vonatkozó fennálló irányelvekre,

- tekintettel az Európa Tanács által 1985. október 15-én közzétett Helyi Önkormányzatok 
Európai Chartájára,

- tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-5. cikkére,

- tekintettel Eljárási Szabályzatának 45. cikkére,

- tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

A. mivel a magán- és közszféra közötti partnerségek (PPP) keretében a közszféra és a 
magánszektor közötti együttműködés különböző formái valósulnak meg, amelyeket 
közérdekű projektek megvalósításának céljával hoznak létre;

B. mivel a PPP különböző formáival kapcsolatban még nincs európai szintű 
fogalommeghatározás, valamint a hatályos közösségi jog sem tartalmaz külön 
jogszabályokat, amelyek a PPP minden formájára kiterjednek;

C. mivel a PPP gyakran jogilag és pénzügyileg bonyolult konstrukciót jelent, amely a 
magán- és közszféra közötti, egy közös infrastruktúraprojekt végrehajtása céljával, 
illetve egy közszolgáltatás nyújtásának céljával létrehozott együttműködés;

D. mivel a PPP nem jelent a közfeladatok privatizálásának irányába történő elmozdulást;

E. mivel a magán- és közszféra közötti együttműködés szinergiahatásokat eredményezhet, 
elősegítheti a közpénzek hatékonyabb felhasználását és a költségvetési megszorítások 
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esetén alternatívát kínálhat a privatizálással szemben, valamint a magánszektorban 
felhalmozott tudás átvételével hozzájárulhat a közigazgatás modernizálásához;

F. mivel a PPP-re alapvetően az EK-Szerződés belső piacra vonatkozó szabályai és 
alapelvei, különösen az átláthatóság, az egyenlő bánásmód, az arányosság és a 
kölcsönös elismerés elve, valamint a közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos 
másodlagos jog előírásai vonatkoznak;

G. mivel a PPP nem korlátozhatja a helyi vagy regionális közigazgatási hatáskört, 
amennyiben ez a tagállamokban rögzítve van;

H. mivel a PPP egy, az állami intézmények feladatainak teljesítésére létrehozott lehetséges 
szervezeti forma, és az állami hivataloknak a jövőben is biztosítani kell a döntés 
lehetőségét, hogy a feladatokat saját maguk vagy saját vállalatuk által teljesítsék, illetve 
azokat a magánszférából érkező harmadik partnerre ruházzák át,

Általános megjegyzések

1. üdvözli, hogy a Bizottság beterjesztette a magán- és közszféra közötti partnerségekről és a 
közbeszerzési szerződésekkel és koncessziókkal kapcsolatos közösségi jogról szóló zöld 
könyvet, a zöld könyvről folytatott nyilvános konzultációról szóló jelentést, valamint a 
PPP-vel kapcsolatos lehetséges nyomon követési intézkedésekről szóló közleményt;

2. ellenzi a PPP-re vonatkozó külön szabályozási keret létrehozását, ugyanakkor a 
közszolgáltatási koncessziókkal és az intézményesített magán- és közszféra közötti 
partnerségekkel (IPPP) kapcsolatban szükségesnek tartja a közösségi szintű jogalkotási 
kezdeményezést;

3. a jogbizonytalanság elkerülése érdekében helyesli a fennálló, a nemzeti szabályozásra 
alapozott, jóhiszeműen kötött szerződések számára biztosított átmeneti időszakot;

4. a közbeszerzési eljárás alkalmazását alapvetően abban az esetben tartja szükségesnek, ha a 
magánszférából kell partnert választani;

5. hangsúlyozza a közpénzek felhasználásával kapcsolatos átláthatóság fontosságát, amely 
magában foglalja a választott tisztségviselők azon jogát is, hogy a szerződésekbe és 
dokumentumokba betekinthessenek;

6. úgy véli, hogy az átlátható közbeszerzésre vonatkozó szabályok a polgárok érdekeit szem 
előtt tartva elősegítik a hatékony versenyt és védelmet nyújtanak a korrupcióval szemben;
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7. ajánlja, hogy PPP működtetésénél kötelezően írják elő a polgárokkal szembeni számadási 
kötelezettséget a biztonság, a hatékonyság és a minőségi követelmények biztosítása 
érdekében; 

8. ajánlja a tagállamoknak, hogy mintaszerződésekkel könnyítsék meg a közszféra munkáját, 
valamint tegyék hatékonyabbá a PPP számára a magánszférából érkező partner 
kiválasztásával megbízott döntéshozók képzését;

9. elvárja a tagállamoktól, hogy tegyenek intézkedéseket annak érdekében, hogy időben és 
érzékenyen kezeljék a községben élő munkavállalókat érő hatásokat;

10. ellenzi egy európai PPP-ügynökség létrehozását, ugyanakkor üdvözli a tapasztalatcsere 
más formáit, pl. a nemzeti és regionális PPP-kompetenciaközpontok hálózatának 
létrehozását;

11. sajnálattal tölti el, hogy a Bizottság a küszöbérték alatti szerződéskötésekkel kapcsolatban 
a közlemény formáját választotta, és ehelyett a Parlament és a Tanács együttdöntési 
eljárását tartja szükségesnek;

PPP mint közbeszerzési szerződés

12. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a magánszférából érkező partner kiválasztása az 
állami építési beruházásra irányuló és szolgáltatási közbeszerzési szerződések esetében 
alapvetően a közbeszerzésre vonatkozó szabályok értelmében történik;

13. úgy véli, hogy az állami hivatalok számára biztosítani kell a nyílt és zárt eljárás közötti 
választás lehetőségét;

14. úgy véli, hogy az átláthatóság biztosítása érdekében a szerződéses eljárás alkalmazását 
azon kivételes esetekre kell korlátozni, amelyekben eleve nem mérhető a munkák jellege 
és volumene;

15. helyesli, hogy a rugalmasság biztosítása érdekében a közbeszerzési eljárást alapvetően 
„versenypárbeszéd“ útján folytassák le, és felszólítja a Bizottságot, hogy konkretizálja a 
tervezett „jogi és pénzügyi összetettség“ alkalmazási feltételeit; úgy véli, hogy ennek 
során biztosítani kell, hogy az eljárás egyik résztvevője se hozhasson nyilvánosságra az 
eljárásra vonatkozó bizalmas információkat;

PPP mint koncesszió

16. üdvözli, hogy a Bizottság részletes hatásvizsgálat elvégzése után a koncessziók 
odaítélésével kapcsolatban jogalkotói tevékenységet kíván végezni; úgy véli, hogy ezzel 
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elhárítható a ma még fennálló jogbizonytalanság, valamint összességében fokozható a 
verseny;

17. azt várja a lehetséges törvényi szabályozástól, hogy a koncesszió fogalmát pontosan 
határozza meg a közbeszerzéstől való elhatárolással, valamint határozzon meg objektív 
módon ellenőrizhető kiválasztási kritériumokat;

18. úgy véli, a koncessziók időtartamát korlátozni kell annak érdekében, hogy a pályázókat ne 
zárják ki szükségtelenül hosszú időre a versenyből;

19. megfelelő kiválasztási eljárásnak a koncessziók esetében is a versenypárbeszédet tartja, 
amelynek rugalmassága rendszerint figyelembe veszi a koncessziók összetettségét 
anélkül, hogy az átláthatóság, az egyenlő bánásmód és az arányosság elvét kétségbe 
vonná;

20. támogatja a Bizottság vizsgálatát azt illetően, hogy vajon minden szerződéses PPP-re 
vonatkozóan azonos odaítélési feltételeket teremtsenek-e attól függetlenül, hogy azok 
közbeszerzési szerződésnek vagy koncessziónak minősülnek;

IPPP és Inhouse 

21. helyesli, hogy a Bizottság tekintettel a nyilvánvalóan meglévő jogbizonytalanságra arra 
törekszik, hogy az IPPP-vel kapcsolatos szabályozásban részt vállaljon;

22. ugyanakkor nem az értelmező közleményt tartja a megfelelő eszköznek, hanem úgy ítéli 
meg, hogy a Parlament és a Tanács együttdöntési eljárása szükséges;

23. ehelyett felszólítja a Bizottságot jogalkotási kezdeményezési jogának gyakorlására, 
amelynek keretében pontosítja és kiegészíti a jelenlegi, IPPP-re és Inhouse-ra vonatkozó 
odaítélési irányelveket;

24. tekintettel az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvére, szükségesnek tartja, 
hogy alkalmazzák a közbeszerzési szabályokat új IPPP létrehozásakor, amennyiben az 
összefügg egy közbeszerzési szerződés, egy koncesszió vagy más közfeladat 
magánszférából származó partnerre történő átruházásával; úgy véli, hogy azonos 
szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha IPPP-t egy állami tulajdonban lévő 
vállalat részesedéseinek értékesítése útján hoznak létre;

25. megérti az ítélkezési gyakorlat következtében fennálló, az Inhouse-krtitériumokkal 
kapcsolatos általános jogbizonytalanságot, és felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
olyan feltételrendszert, amely a településeknek döntéseikben mozgásteret biztosít;
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26. úgy véli, hogy amennyiben a köz- és magántőkét egyesítő szervezet létrehozására kiírt 
első pályázat pontos és átfogó volt, nincs szükség további pályázatra;

Községek közötti együttműködés

27. a helyi közigazgatási hatáskör és a hatékony közigazgatás értelmében alapvetően üdvözli, 
a helyi szintű együttműködési formákat, többek között a szinergiahatások érdekében;

28. elfogadhatatlannak tartja az e téren fennálló jogbizonytalanságot, amely elsősorban az 
Európai Közösségek Bírósága által a C-84/3 sz. ügyben (az Európai Közösségek 
Bizottsága kontra Spanyol Királyság) hozott ítélete nyomán lépett fel, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy gyakorolja jogalkotási kezdeményezési jogát;

29. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan feltételrendszert, amely különbséget 
tesz a községi együttműködés azon formái között, amelyekre nem vonatkoznak a 
közbeszerzési szabályok és azok között, amelyek belső piaci vonatkozással rendelkeznek; 
úgy véli, hogy egy lehetséges feltétel a területi kiterjedés lehetne, vagy alkalmazható 
lenne egy a versenyjogból levezethető de minimis záradék;

30. elutasítja a közbeszerzési szabályok alkalmazását azokban az esetekben, amelyekben 
községek területi hatáskörükön belül más községekkel együttműködve kívánják 
feladataikat teljesíteni anélkül, hogy az adott közszolgáltatás teljesítését egyéb piaci 
szereplőnek felajánlanák;

31. ebben az összefüggésben nem tartja megfelelőnek a hatáskör-átruházás és a megbízás 
közötti különbségtételt, és mindkét esetben elutasítja a közbeszerzési szabályok 
alkalmazását; 

32. szükségesnek tartja azonban a közbeszerzési szabályok alkalmazását abban az esetben, ha 
közszolgáltatásokat a községi együttműködés keretében a piacon magánszemélyként 
kínálnak, vagy közfeladatokat a magánszférából érkező személyre, illetve más, a községi 
együttműködésben nem szereplő községre ruháznak át;

o
o o

33. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.



PE 376.736v01-00 8/14 PR\626826HU.doc

Külső fordítás

HU

INDOKOLÁS

Általános megjegyzések

A magán- és közszféra közötti partnerségek (PPP) az utóbbi időben Európa szerte egyre 
növekvő népszerűségnek örvendenek. A tagállamokban megvalósuló modellek sok 
tekintetben különböznek egymástól, a nemzeti jogszabályi környezettől és a PPP alkalmazási 
területétől függően. A PPP kifejezés meghatározása közösségi szinten jelenleg nem egységes, 
ezért a fogalommal az állami hatóságok és a magánszféra közötti együttműködés különböző 
formáit írják le. Az együttműködés az állami infrastruktúrával kapcsolatos intézkedésekre 
vagy a közszolgáltatásokra terjed ki. 
A PPP megfelelő megvalósítása általában alacsonyabb életciklus-költségeket, jobb 
kockázatmegosztást, a közfeladatok és a közszolgáltatások gyorsabb teljesítését, valamint 
javuló minőséget és megtakarításokat eredményez.

A részletesebb vizsgálat során kiderül, hogy a PPP-k fejlettségi foka az Európai Unión belül 
nagy eltéréseket mutat. A tagállamok nagyjából három csoportra oszthatók. Az élen áll az 
Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Írország és Olaszország. Őket követi a 
középmezőny, utánuk pedig azok tagállamok, amelyek még nem rendelkeznek kellő 
tapasztalattal e téren. A közép- és kelet-európai országok sajátos gazdasági és politikai 
helyzetüknél fogva külön csoportot alkotnak. Ezekben az országokban a PPP-knek különösen 
fontos szerep jut a modern infrastruktúra megteremtésében. 
A fent említett élen járó tagállamok nagy tapasztalatokkal rendelkeznek különböző 
ágazatokban, kezdve az infrastrukturális, a vasút- és úthálózat fejlesztésében egészen az 
egészség- és oktatásügyi, valamint a büntetés-végrehajtási rendszerben megvalósított 
projektekig. Ezek a tagállamok általában világos elképzelésekkel rendelkeznek az egyes 
ágazatokban megvalósított PPP-k előnyeiről és hátrányairól. Sok esetben már megteremtették 
nemzeti vagy regionális szinten a megfelelő törvényi szabályozást, valamint célirányos 
értékelési módszereket dolgoztak ki a sikerek mérésére. Más államok pedig, pl. Írország, 
külön igazgatási osztályokat hoztak létre, amelyek feladata a „PPP-szakértelem” fejlesztése és 
központosítása.

Elsősorban a PPP alkalmazásában „úttörőnek” számító Egyesült Királyság, de más államok 
tapasztalataiból is az alábbi következtetésekre juthatunk:

- Úgy tűnik, bizonyos ágazatokban a PPP modellek jobban alkalmazhatók, mint 
másokban. A vasút- és úthálózat terén megvalósított infrastrukturális projektek 
általában mérhető többletértéket hoztak létre. Még tisztázásra szorul azonban, hogy el 
lehet-e érni hasonló eredményeket az egészség- és oktatásügy terén, valamint más 
területeken is. Mivel ezen a téren az együttműködések még csak rövid ideje 
működnek, a végső értékelésre még várni kell. Mindenesetre úgy tűnik, hogy azok az 
ágazatok, amelyekre a gyors technológiai változások jellemzőek, mint pl. az IT-
ágazat, nem alkalmasak PPP-projektek megvalósítására. Szinte lehetetlen ugyanis 
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hosszabb távra hiteles minőségi követelményeket meghatározni anélkül, hogy ez 
akadályozná az újításokat és a szolgáltatások minőségének javulását.

- Fontosnak tűnik a PPP-projekt költség-haszon arányának mérésére szolgáló 
paraméterek helyes megválasztása. 

- A tervezési és építési szakaszban sok esetben megmutatkoznak a PPP-projektek 
előnyei a klasszikus közbeszerzési szerződésekkel szemben. Az üzemeltetési 
szakaszban ugyanakkor gyakran súlyos nehézségek lépnek fel.

- Ezenfelül jobb eszközökre van szükség a magánszektor teljesítésének hatékony 
ellenőrzéséhez és befolyásolásához. Ezt a célt szolgálhatják többek között a hiteles 
szankciók, pl. a fizetéslevonásról vagy a szerződés felmondásáról szóló záradék.

- A PPP fejlődésében és sikerében a nemzeti politikai meggyőződésnek és a már 
meglévő kompetenciáknak is kulcsszerep jut. A jövőben bizonyára jobb 
eredményességhez vezet, ha a közigazgatás keretében külön osztályokat hoznak létre, 
valamint javítják a szervezeti vezetői képességeket mind a magán- mind a 
közszférában. Sok helyütt szükség lesz a közigazgatásban dolgozók 
gondolkozásmódjának megváltozására is.

Összefoglalva megállapítható, hogy a PPP nem kínál megoldást minden problémára. A PPP 
tervezése, kivitelezése és működtetése nem könnyű. Látható eredmények eléréséhez hosszú 
időre van szükség. Éppen ezért nagyon fontos annak vizsgálata, hogy az állam részt vegyen-e 
PPP-ben, és azt hogyan alakítsa. A kormányoknak elsősorban adminisztratív képességeik és 
értékelési módszereik javítására kell összpontosítaniuk ahelyett, hogy a PPP alkalmazását más 
ágazatokra is kiterjesztenék. Biztosítani kell, hogy a PPP-nél a kockázatokat az a fél viselje, 
amely a legjobban megbirkózik vele, és hogy a magánszféra bevonása elősegítse az előnyök 
hatékonyan kihasználását. E megközelítés híján a közszféra számára fennáll annak veszélye, 
hogy rossz okból hoz létre PPP-projekteket, pl. a költségvetési helyzet rövid távú javítása 
érdekében a hosszú távú pénzügyi biztonság megteremtése helyett. 

A PPP-vel kapcsolatos jelenlegi jogi szabályozásról megállapítható, hogy nincs külön 
közösségi szintű szabályozás sem a magánszférából érkező partner kiválasztási folyamatára, 
sem a teljesítési szakaszra vonatkozóan. A partner kiválasztására az EK-Szerződés általános 
alapelvei, valamint a közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos fennálló irányelvek 
vonatkoznak. Az EK-Szerződés értelmében minden olyan szerződés, amellyel állami 
intézmény közbeszerzést valósít meg, az EK-Szerződés 43–49. cikkében megfogalmazott a 
letelepedés és a szolgáltatás szabadsága elvének hatálya alá esik. Ez azt jelenti, hogy a PPP 
szerződéseknek meg kell felelniük az átláthatóság, az egyenlő bánásmód, az arányosság és a 
kölcsönös elismerés követelményének. A közbeszerzésnek minősülő PPP szerződésekre 
alkalmazni kell továbbá a közbeszerzési szerződés általános irányelveit is. Az építési 
koncessziókra különleges szabályok is vonatkoznak, a közszolgáltatási koncessziókat ezzel 
szemben a másodlagos jog nem szabályozza. A PPP teljesítésére vonatkozóan a nemzeti 
törvények érvényesek, amelyeknek összhangban kell állniuk az EK-Szerződés magasabb 
rendű szabályaival.

A PPP-re vonatkozó európai szintű egységes jogi keret hiányát és a nemzeti szabályozások 
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sokszínűségét tekintve felmerül a kérdés, hogy szükség van-e egységes szabályozásra az 
átláthatóság és a piaci szereplők közötti hatékony verseny biztosítása érdekében. A zöld 
könyvvel kapcsolatos konzultáció során a résztvevők egy kis többsége emelt szót a PPP 
horizontális szabályozása ellen, üdvözölte viszont a koncessziókkal és az IPPP-vel 
kapcsolatos kezdeményezéseket, bár a formára vonatkozóan nem sikerült megegyezni.

A PPP alapvetően a közbeszerzés egy formája. Főként az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlatának következtében mégis jogbizonytalanság keletkezett, amelyet meg kell 
szüntetni. Ehhez a Bizottság jogalkotási kezdeményezése szükséges. Mélyreható vizsgálatot 
igényel az is, hol lehetséges a szabályozások egységesítése a szembetűnő különbségek 
megszüntetése nélkül. A törvényalkotási folyamat alapvetően nagy körültekintést kíván, mivel 
a PPP-k gyakran nagyon összetett megállapodásokat jelentenek, amelyek csak akkor vonzóak, 
ha rugalmas szabályozás áll mögöttük. Ami az intézkedések formáját illeti, a törvényalkotási 
intézkedések előnyösebbek a közleményekkel szemben. Bármennyire is érthető a Bizottság 
kételye, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó irányelveket még csak két évvel ezelőtt 
határozták meg, és sok tagállam még nem is ültette át azokat, a szabályozandó anyag 
jelentősége az Európai Parlament és a Tanács együttdöntési eljárását teszi szükségessé. Egy 
„soft-law” alkotását határozottan elutasítjuk. Ezenfelül a magyarázó közlemények nem csak, 
hogy nem járulnak hozzá a jogi helyzet kívánt tisztázáshoz, hanem épp ellenkezőleg, további 
ügyeket szolgáltatnak az Európai Bíróság számára.

Rendszerpolitikai szempontból azt az egyértelmű álláspontot képviseljük, hogy a 
magánszférából érkező partner kiválasztásánál minden esetben átlátható eljárásokat kell 
alkalmazni. Ennek oka az átláthatóság és a piaci szereplők közötti tisztességes verseny 
követelménye, valamint az, hogy a magán- és a közszférát alapvetően más érdekek vezérlik. 
Másképp kell megítélni a községek közötti együttműködést, hiszen itt a helyi közigazgatási 
hatáskör jut kifejezésre. Mivel a PPP-n belül a problémák témakörönként különbözőek, az 
alábbiakban külön tárgyaljuk őket.

PPP mint közbeszerzési szerződés

A közbeszerzési szerződésként jellemezhető PPP esetében elsősorban a közbeszerzési eljárás 
alkalmazásának kérdése merül fel.
A versenypárbeszéddel egy új közbeszerzési eljárás került bevezetésre a már ismert nyílt, zárt 
és tárgyalásos eljárás mellett a küszöbérték fölötti szerződéskötések esetében. Az eljárás 
egyesíti a közbeszerzési eljárás és a tárgyalásos eljárás elemeit. A nyílt és zárt eljárással 
szemben szubszidiárius, ugyanakkor a tárgyalásos eljárással szemben elsődleges. A 
közbeszerzési szerződést a versenypárbeszéd során a tagállamok a különösen összetett 
közbeszerzések során alkalmazhatják. Nehézséget a különös összetettség fogalmának 
meghatározása okoz. Különös összetettségről akkor beszélünk, ha az ajánlatkérő 

- nincs abban a helyzetben, hogy azokat a műszaki eszközöket, amelyek igényei és 
céljai teljesítéséhez szükségesek megnevezze és / vagy 
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- nincs abban a helyzetben, hogy a tervezett projekt jogi és / vagy pénzügyi feltételeit 
megnevezze.

Ezáltal felmerül az a kérdés, hogy a PPP projektek rendszerint kimerítik-e a különös 
összetettség fogalmát. Ezzel egyidejűleg azt is el kell mondani, hogy bár a PPP projektek 
gyakran különösen összetettek, ez nem mindig törvényszerű. Az egyes esetek sokkal inkább 
egyedi döntést igényelnek. Az mindenesetre megállapítható, hogy a PPP terén a 
versenypárbeszéd alkalmazása a közbeszerzési eljárás során alapvetően előnyösebb, mivel 
egyesíti a zárt eljárás és a tárgyalásos eljárás előnyeit. Rugalmassága lehetővé teszi optimális 
megoldások kidolgozását kiélezett versenyhelyzetben is. Hátrányai között azonban meg kell 
említeni a bonyolultságot és az érintettek számára keletkező költségeket. E hátrányokat 
ellensúlyozza – a tárgyalásos eljárással szemben – a jobb átláthatóság. Ez hozzájárul a 
versenyidegen magatartás veszélyének csökkentéséhez. A Bizottságnak pontosítani kell a 
„jogi és pénzügyi összetettség” fogalmát annak érdekében, hogy megkönnyítse az eljárás 
alkalmazását.

PPP mint koncesszió

A PPP-ről jelenleg folyó vita egyik fő kérdése, hogy szükség van-e a közszolgáltatások 
koncessziójának közösségi szintű szabályozására, és ha igen, ezt külön vagy a közbeszerzési 
szerződésekkel együtt kell-e szabályozni. A Bizottság néhány éve már közzétett egy „A 
koncessziók terén érvényes közösségi jogról szóló értelmező közleményt”. A konzultáció 
eredményének ismeretében a Bizottság úgy határozott, hogy hatásvizsgálatot végez, mielőtt 
eldöntené, hogy újabb magyarázó közleményt vagy irányelvjavaslatot tegyen-e közzé. 
Üdvözöljük ezt a lépést.

Az érintett piacok közösségi szintű megnyitását hátráltatja, hogy ezen a téren nincs a 
jogszabályokra vonatkozó koordinációs kötelezettség, és a tagállamok többsége nem akarja a 
közszolgáltatási koncessziókkal kapcsolatos szabályozást rögzíteni. Ez a helyzet nem csak a 
versenyt veszélyezteti, hanem jogbizonytalansághoz is vezet. Ezt elsősorban a különbségtétel 
nehézségei okozzák, mivel az összetett PPP projekteknél nehéz a közszolgáltatási 
koncesszióként vagy a közszolgáltatási közbeszerzésként való azonosítás.

A koncessziók esetében lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó törvényi szabályozás 
döntő előnye ezért a belőle fakadó európai szintű jogbiztonság. A jogbiztonság pedig a 
befektetések biztonságát is jelenti, ez pedig hozzájárul a verseny fokozódásához. A 
koncessziókkal kapcsolatos jogi szabályozásban olyan konkrét közbeszerzési eljárást kell 
rögzíteni, amely e jogi forma minden sajátosságát figyelembe veszi. Ezzel egyértelművé 
válna, hogy a hatóságok egyetlen koncessziót sem ítélnek oda a pályázók versenyeztetése 
nélkül. A verseny ily módon – az adófizetők érdekeinek megfelelően – azonos vagy esetleg 
még jobb minőségű szolgáltatások esetében általában alacsonyabb árakat eredményez. Amíg 
azonban a koncessziók odaítélésével kapcsolatban nincs törvényi szabályozás, felmerül a 
gyanú, hogy a közszolgáltatási koncessziók csupán „közbeszerzési jog elöli menekülésre“ 
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szolgálnak.

Intézményesített PPP (IPPP) és Inhouse

Az intézményesített PPP (IPPP) olyan közszolgáltatás nyújtására létrehozott vállalkozás, 
amely egy állami és egy magánszférából származó partner közös tulajdonában van, jellemző 
módon az általános érdekű szolgáltatások területén. IPPP létrejöhet új, köz- és magántőkét 
egyesítő vállalkozásként, de oly módon is, hogy egy magánszférából származó partner a 
korábban állami tulajdonú vállalatban tulajdoni részesesedést szerezve átveszi az ellenőrzési 
jogkört.

Kérdéses, hogy a két folyamatnak, az alapításnak és a tulajdoni részesedés megszerzésének 
van-e közbeszerzési jogi vonatkozása. A Bizottság álláspontja szerint a vállalkozás 
magánszférából származó partnerét az adott feladat jellegét figyelembe véve átlátható és 
megkülönböztetés-mentes módon kell kiválasztani, mégpedig a megbízás konkrét formájától 
függően a közbeszerzéssel kapcsolatos irányelvek vagy az EK-Szerződés értelmében. A 
Bizottság e véleményével egyet kell érteni, hiszen a tisztességes versenyt csak a 
magánszférából érkező partner objektív feltételek alapján történő kiválasztása biztosíthatja. 
Ha már sikerült kiválasztani egy köz- és magántőkét egyesítő vállalkozás magánszférából 
származó partnerét, további közbeszerzési pályázatok kiírása szükségtelen bürokratikus 
intézkedés lenne. Ennélfogva elkerülhető a kettős közbeszerzési pályáztatás.

Ezzel kapcsolatban az is kérdéses, hogy szükség van-e közbeszerzési eljárás lefolytatására 
abban az esetben, amikor vegyes tulajdonú vállalkozásnak ítélnek oda egy közbeszerzést vagy 
koncessziót (Inhouse-probléma). Ebben a kérdésben iránymutatást ad az Európai Bíróság 
„Teckal” ügyben és „Halle városa” ügyében hozott ítélete.

A Teckal ügyben hozott ítélet kimondja, hogy a kiíró vegyes tulajdonú vállalkozásban való
részvétele nem képez kivételt a pályázat-odaítélési alapelvek alól. A döntő szempont az, hogy 
egy önálló jogi személynek ítélik oda a közbeszerzést. A közbeszerzési jog alóli mentesülés 
csak abban az esetben fogadható el, ha a kiíró a vegyes tulajdonú vállalkozásban olyan 
ellenőrzési jogkörrel rendelkezik, mint saját szervezeti egységeiben, és ha a vállalkozás 
lényegében az állami szerv helyett tevékenykedik. A két feltétel együttes teljesülése 
szükséges annak érdekében, hogy biztosítva legyen az ajánlatkérő belső egységeivel való 
egyenlő bánásmód. A kérdés további tisztázásához hozzájárult a Halle városa ügyében hozott 
ítélet. Az Európai Bíróság ítélete kimondja, hogy „az ajánlatkérő csak abban az esetben 
tekinthet el saját vállalatát illetően a közbeszerzési szabályok alkalmazásától, ha a vállalkozás 
tőkéjében 100%-os részesedéssel rendelkezik”, vagyis a vállalkozás tőkéjében a 
legcsekélyebb magánrészesedés sincs. Az Európai Bíróság álláspontja szerint az állami szerv 
ugyanis csak ebben az esetben rendelkezik a vállalkozásban olyan ellenőrzési jogkörrel, 
mintha az saját szervezeti egysége lenne.

Ezzel az ítélkezési gyakorlattal alapvetően két okból kell egyetérteni. Először is a magántőke 
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befektetése egy vállalkozásba magánérdekből történik, és ezzel a közérdektől eltérő célok 
vezérlik. Másodszor pedig közbeszerzés odaítélése közbeszerzési pályázat nélkül egy vegyes 
tulajdonú vállalkozásnak befolyásolná a verseny tisztaságát és sértené az érdekelteket 
megillető egyenlő bánásmód elvét. Ez az eljárás a vegyes tulajdonú vállalkozás tőkéjében 
részesedő magánpartnert előnyben részesítené a többi versenytárssal szemben.

Interkommunális/községek közötti együttműködés

Az Európai Bíróság 2005. január 13-án hozott ítélete (Bizottság kontra Spanyolország) 
kimondja, hogy a területileg illetékes közigazgatási szervek között létrejött együttműködési 
megállapodások valamely nemzeti jogi forma megválasztásán keresztül nem kerülhetnek ki a 
közbeszerzési jog hatálya alól. A közbeszerzési jog minden olyan esetben érvényes, amikor 
két egymástól jogilag elkülönült személy visszterhes szerződést köt, függetlenül az érintett 
személyek jogállásától. Az érintettek lehetnek közigazgatási szervek is. Az ítélet hatására az 
európai települések vitát indítottak annak tisztázására, vajon a települések közötti 
együttműködés, illetve annak milyen formái tartoznak a közbeszerzési jog hatálya alá.

A kérdésre a választ az állam szerkezetének leírásával kell kezdeni. Az európai államok és a
tagállamok jogi rendjét az állam és a társadalom szétválasztása jellemzi. Míg a társadalmat, 
amelynek része a gazdaság is, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez való jog és a piac 
jellemzi, addig az állam alárendeltségi viszonyaival szervezett hatalmi és döntéshozói 
egységet testesít meg. A föderalisztikus berendezkedésű állam sajátossága, hogy állami 
alárendeltjei saját jogi személyiséggel bírnak, amely különbözik a szövetségi állam jogi 
személyiségétől. A társadalomtól való megkülönböztetésnek megfelelően azonban az 
államiság részét képezik. Az egyes közhatalmi szervek közötti együttműködésre vonatkozó 
szabályok közjogi szerződésként részét képezik a nemzeti közigazgatás szervezetének, és 
ezért szigorúan megkülönböztetendőek a közigazgatás és a polgárok között létrejött, 
alárendeltségi viszonyt megtestesítő szerződésektől.

Ennek ismeretében a községek közötti együttműködés tulajdonképpen a tagállamok 
közigazgatási szervezetén belüli illetékességről szóló megállapodás. A Bizottság 
megfogalmazása szerint „a hatáskörök belső újrarendezése” zajlik. Ezért a községek közötti 
feladatátruházás nem harmadik fél bevonását jelenti, hanem államon belüli szervezeti 
intézkedést, amelynek során az államon belül egy feladatot más szervnek utalnak. Ezen a 
területen az EU a korlátozott hatáskör-átruházás elvének megfelelően nem illetékes. A 
nemzeti közigazgatás szervezete az eljárási és szervezeti önrendelkezés elvének megfelelően 
– és az Európai Bíróság álláspontja szerint is – nem tartozik az EU illetékességi körébe. Ha a 
teljes államszervezeten belüli feladatok ellátásának ilyen jellegű újraszervezését a 
közbeszerzési jog hatálya alá vonnánk, közvetett privatizációs kötelezettség keletkezne. Ez 
nem állhat szándékunkban, hiszen az állam alapvetően maga dönthet, hogy a 
közszolgáltatásokat saját maga látja el, vagy a piacon harmadik személyre ruházza át. A 
közbeszerzési jog privatizációs származékos jog. Ez a megfontolás ezenkívül ellentétes lenne 
az EK-Szerződés 295. cikkével is, amely kimondja, hogy az EK-Szerződés nem érinti a 
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tagállamok tulajdoni viszonyait.

A helyi közigazgatási hatáskör mind nemzeti, mind közösségi szinten biztosítva van. 
Közösségi szempontból ez egyrészt az EK-Szerződés 5. cikkében megfogalmazott 
szubszidiaritás elvéből, másrészt a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának 2. és 4. 
cikkéből vezethető le. Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés is kifejezetten 
elismeri az I-5. cikkben a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint az ezzel összefüggő 
államszervezeti struktúrákat is, amennyiben kimondja, hogy az Unió tiszteletben tartja a 
tagállamok nemzeti identitását, amely azok alapvető politikai és alkotmányos 
berendezkedésében, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is, jut kifejezésre.

A közjogi szervek közötti megállapodások önmagukban természetesen nem zárhatók ki a 
közbeszerzési jog hatálya alól. Sokkal inkább szükséges a különbségtétel a tisztán 
igazgatásszervezeti intézkedések és a közhatalmi szervek közötti közbeszerzési szerződések 
között. Utóbbinál alkalmazni kell a közbeszerzési jogot. 

Az Európai Bíróság 2005. január 13-án a spanyolországi együttműködési megállapodásokkal 
kapcsolatos ítélete sem enged másra következtetni. Hiszen csak azt mondja ki, hogy az 
államszervezeten belüli megállapodások nem zárhatók ki általánosan a közbeszerzési jog 
hatálya alól.

A Bizottság feladata tehát, hogy az itt kifejtett álláspont alapján olyan feltételrendszert 
dolgozzon ki, amely alkalmas a fennálló jogbizonytalanság megszüntetésére.


