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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament 2011-ben a Rühle-jelentésben kritikusan nyilatkozott egy, a 
koncessziókról szóló lehetséges jogi aktus követelményeiről. 
A Bizottság irányelvtervezete ezzel szemben számos új problémát okozna. 

Az állam feladatai

Az állam teljes struktúrájával szolgáltatásokat és javakat bocsát az emberek rendelkezésére. 
A javaknak és szolgáltatásoknak több típusát különböztethetjük meg, többek között az 
egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket, az általános érdekű szociális szolgáltatásokat, az 
általános érdekű gazdasági szolgáltatásokat és az általános érdekű szolgáltatásokat1. 
Ezeket nehéz megkülönböztetni egymástól, és később gyakran bíróságok hozzák meg az erre 
vonatkozó döntést. A tervezet nem tesz különbséget ezek között.

Az állam feladatainak ellátásához megbízásokat ad a közbeszerzés keretein belül, részben 
koncessziók formájában. A tervezet nem határolja el ezeket egymástól, és nem nevez meg 
egymást kölcsönösen kizáró kritériumokat sem.

Az EUMSZ. 14 cikke, illetve az EUMSZ-hez csatolt 26. jegyzőkönyv szerint a helyi, 
regionális és nemzeti szintek önállóan döntik el, hogy az általános érdekű javakat és 
szolgáltatásokat önállóan állítják elő vagy megbízást adnak rá. A középpontban az emberek 
ellátása áll és nem a belső piac kritériumai. Ezért részletesen meg kellene határozni az 
alkalmazási területet.

Minden állami szint olyan feladatokat vállal, és olyan célkitűzések elérésén fáradozik, 
amelyek a közjót, a közösséget és az összetartást biztosítják.
A döntéshozók az odaítélés kritériumainak kiválasztásán keresztül gyakorlatilag egy 
„fűzőben” találják magukat, amely behatárolja a döntésüket.
A tervezet megnevezi a gazdasági szempontból legelőnyösebb ajánlat kritériumát.
Eszerint az ár és a költségek mellett még be lehet vonni a kiválasztásba bizonyos „technikai” 
kritériumokat. Az odaítélés tényéről való döntést ezáltal korlátozzák: a pénzügyi 
problémákkal küzdő államháztartások kényszerítve érezhetik magukat a közbeszerzésre, 
mivel az állami dolgozókat gyakran többe kerül foglalkoztatni, mint a magán üzemeltetőket.
Nem egy koncessziókra vonatkozó irányelv feladata, hogy ténylegesen az állami feladatok 
privatizációját sürgesse.

Az odaítélés „mikéntjét” is korlátozzák a behatárolt odaítélési kritériumok.

Mivel a tervezet nem tesz különbséget a szolgáltatások típusai között, az önrendelkezési jog 
és a szolgáltatásnyújtás szabadsága összeütközésbe kerülhet egymással. Ezt csak bizonyos 
szolgáltatások kizárásával lehetne elkerülni.

Egy koncessziókról szóló szabályozásnak nem feladata az államháztartások talpra állítása. Az 

                                               
1 Az Európai Bizottság COM(2011)0900 számú közleménye.
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alacsony árak és költségek révén a kiadási oldalra való nyomásgyakorlás helyett ezt a bevételi 
oldal javításával kellene elérni.

Általános kritériumok

Az irányelvtervezet nem teremt jogbiztonságot. A koncessziók tervezetbeli meghatározása 
különbözik az Európai Bíróság meghatározásától. Ez új határozatokat eredményezne.
Hiányzik a más szerződéses viszonyok, például a licencek és engedélyek elkülönítése.

A kockázat átvállalásának kritériuma nem kielégítő. Amennyiben a vízellátás egyik 
koncessziótulajdonosa csődbe menne, az államnak akkor is biztosítania kellene a vízellátást.
A kockázatot sosem kellene teljes egészében a koncessziótulajdonosnak viselnie.

Az eljárás átláthatósága és egyszerűsége nincs biztosítva.

Nem világos, hogy ezek a szabályozások meddig maradnának érvényben. Nem lehet felmérni, 
hogy a jövőben milyen követelmények állnak elő, és szükségesek lesznek-e utólagos 
tárgyalások.

A minőségbiztosítás és az alacsony ár kritériuma ellentmond egymásnak.

Foglalkoztatási és szociális ügyek

Az alacsony ár kritériuma a tapasztalatok szerint nyomást jelent az üzemeltető és az 
alvállalkozók dolgozóinak számára és munkakörülményeire. Ez összeegyeztethetetlen az 
EUMSZ 9. cikkének horizontális szociális záradékával.
A leggazdaságosabb ajánlat kritériumában benne foglaltatik a társadalmi kritériumok 
támogatása. Egy kollektív szerződésről és más kritériumokról szóló záradék felvétele nem 
öleli fel ezt. Ezáltal az árverseny a dolgozókat sújtja.

A kritériumoknak való megfelelés tekintetében a nemzeti és európai munkajogi normák 
betartására mutatnak rá. A nemzeti normáknak ugyanakkor összhangban kell állniuk az 
európai joggal. Ezzel az „egyenlő munkáért egyenlő bért az összehasonlítható 
munkahelyeken” elvének beemelése valójában ki van zárva.

Hiányzik a konkrét hivatkozás arra, hogy egy országot sem akadályoznak az ILO 94. számú 
egyezményének betartásában, és hogy ezt az egyezményt minden tagállamnak ratifikálnia kell 
és be kell tartania.

A szociális szolgáltatások − leginkább helyi szinten −szorosan összefüggnek az emberek 
életével és egészségével. Ezeket teljesen külön kell kezelni, ugyanúgy, mint a munkavállalók 
szervezetei által biztosított szolgáltatásokat.

Gyakran nehéz elérni, hogy az alvállalkozók biztosítsák a kötelezően előírt 
munkakörülményeket. A fővállalkozó egyetemleges felelőssége sem szerepel a Bizottság 
javaslatában.
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******

Mindezen okok alapján az előadó javasolta a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság számára a 
Bizottság javaslatának elutasítását. A bizottság azonban nem követte az előadó javaslatát, és 
módosításokat fogadott el.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

Módosítás1

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke értelmében az Unió 
figyelembe veszi a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítására, a megfelelő 
szociális biztonság biztosítására, a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás, a képzés és az emberi 
egészség védelmének magas szintjére 
vonatkozó követelményeket. 
Ez az irányelv hozzájárul e célok 
eléréséhez azáltal, hogy ösztönzi a 
fenntartható koncessziós szerződéseket, a 
szociális kritériumoknak a koncessziós 
eljárás valamennyi szakaszába való 
beépítését, valamint a szociális és 
foglalkoztatási feltételekkel, a munkahelyi 
egészséggel és biztonsággal, a szociális 
biztonsággal és a munkakörülményekkel 
kapcsolatos, az uniós és nemzeti 
jogszabályokban, illetve nemzetközi 
munkajogi előírásokban, 
választottbírósági ítéletekben, kollektív 
megállapodásokban és szerződésekben 
rögzített kötelezettségek tiszteletben 
tartását.
Ez az irányelv nem akadályozhatja a 
tagállamokat abban, hogy megfeleljenek 
az ILO közbeszerzési szerződések 
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munkaügyi záradékairól szóló 94. 
egyezményének, vagy hogy előírják a 
munkajogi záradékok koncessziós 
szerződésekbe való beépítését.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EUMSZ 14 cikke és az EUMSZ-
hez csatolt 26. jegyzőkönyv értelmében a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak 
széleskörű mérlegelési jogkörük van 
annak eldöntésére nézve, hogy önmaguk 
kívánnak-e közfeladatokat ellátni, és ha 
igen, hogyan és milyen mértékben.
A hatóságok elláthatnak közérdekű 
feladatokat saját erőforrásaik 
felhasználásával, anélkül hogy 
kötelességük lenne külső gazdasági 
szereplők bevonása. Ezt más hatóságokkal 
együttműködésben is tehetik.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok azzal kapcsolatos alapvető 
szerepe és széles mérlegelési jogköre, hogy 
hogyan gondoskodnak – a felhasználók 
igényeihez a lehető legjobban illeszkedve 
– az általános érdekű szolgáltatások 
nyújtásáról, koncesszióba adásáról, illetve 
megszervezéséről, összhangban áll az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 2., 3., 4. és 14. cikkével, az 
általános érdekű szolgáltatásokra 
vonatkozó 26. jegyzőkönyvvel és az 
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Európai Unió Alapjogi Chartájának 36. 
cikkével.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az úgynevezett elsődleges és nem 
elsődleges szolgáltatások (A és B 
szolgáltatások) Bizottság általi 
felülvizsgálata megállapította, hogy nem 
indokolt a szolgáltatások egy korlátozott 
csoportjára szűkíteni a közbeszerzési jog 
teljes körű alkalmazását.

törölve

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottság által a közbeszerzési 
szabályok reformjával összefüggésben 
elvégzett értékelés eredményeinek 
ismeretében helyénvalónak tűnik, hogy 
ezen irányelv teljes körű alkalmazásából 
csak olyan szolgáltatások kerüljenek 
kizárásra, amelyek korlátozott mértékben 
terjednek ki több országra, nevezetesen az 
úgynevezett személyeknek nyújtott 
szolgáltatások, például egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért e 
szolgáltatások koncessziójára egyedi 
szabályozást kell létrehozni, amely 
figyelembe veszi azt a tényt, hogy ezek 
újonnan szabályozottak. Az a 
kötelezettség, hogy az ebben az 

(21) A Bizottság által a közbeszerzési 
szabályok reformjával összefüggésben 
elvégzett értékelés eredményeinek 
ismeretében helyénvalónak tűnik, hogy 
ezen irányelv teljes körű alkalmazásából 
csak olyan szolgáltatások kerüljenek 
kizárásra, amelyek korlátozott mértékben 
terjednek ki több országra, nevezetesen az 
úgynevezett személyeknek nyújtott 
szolgáltatások, például egyes oktatási 
szolgáltatások. A szóban forgó 
szolgáltatásokat meghatározott 
kontextusban nyújtják, amely a különböző 
kulturális hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért e 
szolgáltatások koncessziójára egyedi 
szabályozást kell létrehozni, amely 
figyelembe veszi azt a tényt, hogy ezek 
újonnan szabályozottak. Az a 
kötelezettség, hogy az ebben az 
irányelvben meghatározott határértéknek 
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irányelvben meghatározott határértéknek 
megfelelő vagy azt meghaladó értékű 
koncessziókra vonatkozóan előzetes 
tájékoztatót vagy a koncessziós eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni, megfelelő módja annak, hogy 
az esetleges ajánlattevők információhoz 
jussanak az üzleti lehetőségekről, valamint 
az érdekelt feleknek odaítélt szerződések 
számáról és típusáról. Továbbá a 
tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 
kell tenniük az említett szolgáltatásokra 
irányuló koncessziós szerződések 
odaítélésére vonatkozóan, azért, hogy 
biztosítsák az átláthatóság és a gazdasági 
szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmód 
elveinek betartását, miközben lehetővé 
teszik az ajánlatkérő szervek és 
ajánlatkérők számára, hogy figyelembe 
vegyék a szóban forgó szolgáltatások 
sajátosságait. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők figyelembe 
vehessék a szolgáltatások minőségének, 
folyamatosságának, hozzáférhetőségének, 
elérhetőségének és átfogóságának 
biztosításával kapcsolatos igényt, a 
felhasználók különböző csoportjainak 
egyedi igényeit, a felhasználók bevonását 
és felhatalmazását, valamint az innovációt.

megfelelő vagy azt meghaladó értékű 
koncessziókra vonatkozóan előzetes 
tájékoztatót vagy a koncessziós eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni, megfelelő módja annak, hogy 
az esetleges ajánlattevők információhoz 
jussanak az üzleti lehetőségekről, valamint 
az érdekelt feleknek odaítélt szerződések 
számáról és típusáról. Továbbá a 
tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 
kell tenniük az említett szolgáltatásokra 
irányuló koncessziós szerződések 
odaítélésére vonatkozóan, azért, hogy 
biztosítsák az átláthatóság és a gazdasági 
szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmód 
elveinek betartását, miközben lehetővé 
teszik az ajánlatkérő szervek és 
ajánlatkérők számára, hogy figyelembe 
vegyék a szóban forgó szolgáltatások 
sajátosságait. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők figyelembe 
vehessék a szolgáltatások minőségének, 
folyamatosságának, hozzáférhetőségének, 
elérhetőségének és átfogóságának 
biztosításával kapcsolatos igényt, a 
felhasználók különböző csoportjainak 
egyedi igényeit, a felhasználók bevonását 
és felhatalmazását, valamint az innovációt.

Indokolás

A szociális és egészségügyi szolgáltatásokat is szabályozni kell.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében a 
koncesszió odaítélésére vonatkozó 
feltételeknek mindig meg kell felelniük 
bizonyos általános szabványoknak. Ezeket 

(25) Az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében a 
koncesszió odaítélésére vonatkozó 
feltételeknek mindig meg kell felelniük 
bizonyos általános szabványoknak. Ezeket 
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előzetesen valamennyi lehetséges 
ajánlattevő számára közzé kell tenni, 
kapcsolódniuk kell a szerződés tárgyához 
és nem biztosíthatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő számára. E kritériumoknak 
biztosítaniuk kell a tényleges verseny 
lehetőségét, és olyan követelményekkel 
kell összekapcsolódniuk, amelyek lehetővé 
teszik az ajánlattevők által megadott 
információk hatékony ellenőrzését. E 
szabványok betartása és a jogbiztonság 
egyidejű javítása érdekében a tagállamok 
előírhatják a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat feltételének alkalmazását.

előzetesen valamennyi lehetséges 
ajánlattevő számára közzé kell tenni, 
kapcsolódniuk kell a szerződés tárgyához 
és nem biztosíthatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő számára. E kritériumoknak 
biztosítaniuk kell a tényleges verseny 
lehetőségét, és olyan követelményekkel 
kell összekapcsolódniuk, amelyek lehetővé 
teszik az ajánlattevők által megadott 
információk hatékony ellenőrzését. E 
szabványok betartása és a jogbiztonság 
egyidejű javítása érdekében a tagállamok 
előírhatják a gazdaságilag legelőnyösebb 
és legfenntarthatóbb ajánlat feltételének 
alkalmazását.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Ha az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő úgy dönt, hogy a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat alapján ítéli oda a 
koncessziót, meg kell állapítania azokat a 
gazdasági és minőségi szempontokat, 
amelyek alapján elbírálja az ajánlatokat, 
hogy megállapítsa, melyik esetében a 
legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. Az 
említett szempontok meghatározása függ a 
koncesszió tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a koncesszió –
műszaki leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését.

(26) Ha az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő úgy dönt, hogy a gazdaságilag 
legelőnyösebb és legfenntarthatóbb ajánlat 
alapján ítéli oda a koncessziót, meg kell 
állapítania azokat a gazdasági és minőségi 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 
esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. Az 
említett szempontok meghatározása függ a 
koncesszió tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta
teljesítményszintnek a koncesszió –
műszaki leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését.

Módosítás 8
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Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az ajánlatkérő szervek és ajánlatkérők 
által kidolgozott műszaki leírásoknak 
lehetővé kell tenniük a koncesszió-
odaítélés verseny előtti megnyitását. E 
célból lehetővé kell tenni a műszaki 
megoldások sokféleségét tükröző ajánlatok 
benyújtását, hogy megfelelő szintű verseny 
alakulhasson ki. Ennek megfelelően a 
műszaki leírásokat oly módon kell 
összeállítani, hogy elkerülhető legyen a 
verseny olyan követelményeken keresztül 
történő mesterséges korlátozása, amelyek 
egy konkrét gazdasági szereplőnek 
kedveznek azáltal, hogy az adott gazdasági 
szereplő által rendszerint kínált áruk, 
szolgáltatások vagy építési beruházások fő 
jellemzőit tükrözik. A műszaki leírásoknak 
a funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
kidolgozása általában lehetővé teszi e cél 
lehető legmegfelelőbb módon történő 
megvalósítását, valamint támogatja az 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérő szervnek vagy az 
ajánlatkérőnek el kell bírálnia a más 
egyenértékű szabályokon alapuló 
ajánlatokat. Az egyenértékűség 
bizonyításához az ajánlattevők számára elő 
lehet írni, hogy nyújtsanak be harmadik fél 
által ellenőrzött bizonyítékot; azonban más 
megfelelő bizonyítási eszközök – például a 
gyártó műszaki dokumentációja – is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére.

(28) Az ajánlatkérő szervek és ajánlatkérők 
által kidolgozott műszaki leírásoknak 
lehetővé kell tenniük a koncesszió-
odaítélés verseny előtti megnyitását. E 
célból lehetővé kell tenni a műszaki 
megoldások sokféleségét tükröző ajánlatok 
benyújtását, hogy megfelelő szintű verseny 
alakulhasson ki. Ennek megfelelően a 
műszaki leírásokat az átláthatóság és 
megkülönböztetésmentesség elveivel 
összhangban oly módon kell összeállítani 
és alkalmazni, hogy elkerülhető legyen a 
verseny olyan követelményeken keresztül 
történő mesterséges korlátozása, amelyek 
egy konkrét gazdasági szereplőnek 
kedveznek azáltal, hogy az adott gazdasági 
szereplő által rendszerint kínált áruk, 
szolgáltatások vagy építési beruházások fő 
jellemzőit tükrözik. A műszaki leírásoknak 
a funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
kidolgozása általában lehetővé teszi e cél 
lehető legmegfelelőbb módon történő 
megvalósítását, valamint támogatja az 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérő szervnek vagy az 
ajánlatkérőnek el kell bírálnia a más 
egyenértékű szabályokon alapuló 
ajánlatokat. Az egyenértékűség 
bizonyításához az ajánlattevők számára elő 
lehet írni, hogy nyújtsanak be harmadik fél 
által ellenőrzött bizonyítékot; azonban más 
megfelelő bizonyítási eszközök – például a 
gyártó műszaki dokumentációja – is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Lehetővé kell tenni, hogy a műszaki 
leírásokban és az odaítélési szempontokban 
az ajánlatkérő szervek egyedi előállítási 
folyamatokra, a szolgáltatásnyújtás egy 
meghatározott módjára vagy egy termék, 
illetve szolgáltatás életciklusának bármely 
egyéb szakaszával kapcsolatos valamilyen 
meghatározott folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
koncesszió tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni azt is, hogy a 
munkakörülményekhez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessenek az 
odaítélési szempontok között. Azonban ha 
az ajánlatkérő szervek vagy az ajánlatkérők 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
feltételét alkalmazzák, ezek a jellemzők 
csak az előállítási folyamatban vagy a 
szolgáltatásnyújtásban közvetlenül részt 
vevő alkalmazottak munkakörülményeihez 
kapcsolódhatnak. Az említett jellemzők 
csak az előállítási folyamatban részt vevő 
alkalmazottak egészségének védelmére, 
vagy a szerződés teljesítésére kijelölt 
személyek közül a hátrányos helyzetű 
személyek, ill. a sérülékeny csoportok 
tagjai társadalmi beilleszkedésének 
támogatására vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. 
Ekkor az említett jellemzőket magukban 
foglaló odaítélési szempontoknak minden 
esetben azokra a jellemzőkre kell 
korlátozódniuk, amelyek közvetlenül 
befolyásolják az alkalmazottakat a 
munkakörnyezetükben. E szempontokat a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása
keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 

(29) Lehetővé kell tenni, hogy a műszaki 
leírásokban és az odaítélési szempontokban 
az ajánlatkérő szervek egyedi előállítási 
folyamatokra, a szolgáltatásnyújtás egy 
meghatározott módjára vagy egy termék, 
illetve szolgáltatás életciklusának bármely 
egyéb szakaszával kapcsolatos valamilyen 
meghatározott folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
koncesszió tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni azt is, hogy a 
munkakörülményekhez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessenek az 
odaítélési szempontok között. Azonban ha 
az ajánlatkérő szervek vagy az ajánlatkérők 
a gazdaságilag legelőnyösebb és 
legfenntarthatóbb ajánlat feltételét 
alkalmazzák, ezek a jellemzők csak az 
előállítási folyamatban vagy a 
szolgáltatásnyújtásban közvetlenül részt 
vevő alkalmazottak munkakörülményeihez 
kapcsolódhatnak. Az említett jellemzők 
csak az előállítási folyamatban részt vevő 
alkalmazottak egészségének védelmére, 
vagy a szerződés teljesítésére kijelölt 
személyek közül a hátrányos helyzetű 
személyek, ill. a sérülékeny csoportok 
tagjai társadalmi beilleszkedésének 
támogatására vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. 
Ekkor az említett jellemzőket magukban 
foglaló odaítélési szempontoknak minden 
esetben azokra a jellemzőkre kell 
korlátozódniuk, amelyek közvetlenül 
befolyásolják az alkalmazottakat a 
munkakörnyezetükben. E szempontokat a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i 96/71/EK európai 
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összhangban és olyan módon kell 
alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. Az ajánlatkérő szervek és az 
ajánlatkérők számára lehetővé kell tenni –
akkor is, ha a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat feltételét alkalmazzák –, hogy a 
szóban forgó koncesszió teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési feltételként használják, mivel ez 
hatással lehet a koncesszió teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban és olyan módon kell 
alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. Az ajánlatkérő szervek és az 
ajánlatkérők számára lehetővé kell tenni –
akkor is, ha a gazdaságilag legelőnyösebb 
és legfenntarthatóbb ajánlat feltételét 
alkalmazzák –, hogy a szóban forgó 
koncesszió teljesítésével megbízott 
alkalmazotti állomány szervezetét, 
képzettségét és tapasztalatát odaítélési 
feltételként használják, mivel ez hatással 
lehet a koncesszió teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A szociális megfontolások 
koncessziók odaítélésébe való jobb 
integrálása érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy szociális 
és foglalkoztatáspolitikai kritériumokat  is 
szerepeltessenek az odaítélési szempontok 
között, ideértve az alábbiakat: szociális és 
foglalkoztatásvédelem, 
munkakörülmények, egészségügyi és 
biztonsági előírások, a tartósan 
munkanélküliek, az idősebb 
munkavállalók, a fiatalok és a 
gyakornokok, a hátrányos helyzetű 
csoportok tagjai, a fogyatékossággal élők 
és a bevándorlói háttérrel rendelkezők 
foglalkoztatásának előmozdítása, a 
tisztességes munkára vonatkozó normák, 
a társadalmi befogadás, a nemek közötti 
egyenlőség, a helyszíni szakképzéshez való 
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hozzáférés, az emberi jogok, valamint az 
etikus kereskedelem.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29b) Ez az irányelv biztosítja a 
munkavállalók jogainak a vállalkozások, 
üzletek vagy ezek részeinek átruházása 
esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK irányelv alkalmazását a 
vállalkozások átruházása esetén az 
egyenlő versenyfeltételekre és a 
munkavállalók védelmére vonatkozó 
szabályok tiszteletben tartásának 
biztosítása érdekében.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Amennyiben a koncessziós 
szerződés keretében munkavállalókat 
vesznek át egy hatóságtól, állami szerződő 
féltől vagy a korábbi 
koncesszióbirtokostól, a munkavállalókra 
a foglalkoztatási védelem és a 
munkakörülmények tekintetében a 
2001/23/EK irányelvből eredő 
jogkövetkezmények érvényesek.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv egyik szinten sem 
befolyásolja a hatóságok annak 
eldöntéséhez való jogát, hogy maguk 
kívánnak-e közfeladatokat ellátni, és ha 
igen, hogyan és milyen mértékben. A 
hatóságok elláthatnak közérdekű 
feladatokat saját erőforrásaik 
felhasználásával, anélkül hogy 
kötelességük lenne (külső) gazdasági 
szereplők koncessziókon keresztüli 
bevonása. Ezeket a feladatokat más 
hatóságokkal közösen is elláthatják.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) a „visszterhes szerződés” olyan 
szerződés, amelynek tárgya kölcsönösen 
juttatott javakon alapszik, azaz mindkét 
fél hasznát látja az ügyletnek, és ez a 
haszon nem feltétlenül anyagi jellegű.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) munkaszerződések; e) munkaszerződések vagy kollektív 
megállapodások, amelyek hozzájárulnak a 
munkakörülmények és foglalkoztatási 
feltételek javításához;

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koncesszió időtartama a koncessziós 
jogosult számára a befektetések és az 
építési beruházási munkák vagy a 
szolgáltatások teljesítése során felmerült 
költségek megtérüléséhez és a befektetett 
tőke ésszerű hozamának eléréséhez
szükséges becsült időtartam.

A koncesszió időtartama korlátozott. Az 
odaítélés tekintetében megfontolható 
tényezők között szerepelhet a koncessziós 
jogosult számára a befektetések és az 
építési beruházási munkák vagy a 
szolgáltatások teljesítése során felmerült 
költségek megtérüléséhez szükséges 
becsült időtartam. Figyelembe lehet venni 
továbbá más olyan objektív kritériumokat, 
mint a folyamatosan magas szintű, illetve 
környezeti és társadalmi szempontból 
fenntartható ellátáshoz fűződő közérdek 
és a koncessziós jogosult kiválasztása 
során felmerülő költségek, valamint az 
ajánlatkérő szerv által meghatározott 
teljesítménycélok eléréséhez szükséges 
becsült időtartam.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk törölve
Szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatások
A X. mellékletben felsorolt, ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szociális és egyéb 
meghatározott szolgáltatásokra irányuló 
koncessziókra a 26. cikk (3) bekezdésében 
és a 27. cikk (1) bekezdésében előírt 
kötelezettség vonatkozik.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel jogát fenntarthatják védett 
műhelyek és olyan gazdasági szereplők 
számára, akiknek fő célja a fogyatékkal 
élő és hátrányos helyzetű munkavállalók 
társadalmi és szakmai integrációja, vagy 
úgy rendelkezhetnek, hogy e 
koncessziókat a védett munkahely-
teremtési programok keretében kell 
teljesíteni, feltéve, hogy az ilyen 
műhelyek, gazdasági szereplők vagy 
programok alkalmazottainak több mint 30 
%-a fogyatékkal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállaló.

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel jogát fenntarthatják:

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) védett műhelyek számára, vagy úgy 
rendelkezhetnek, hogy a közbeszerzési 
szerződéseket védett munkahelyek 
létrehozására irányuló programok 
keretében kell teljesíteni, amennyiben az 
érintett alkalmazottak többsége fogyatékos 
személy, akik – fogyatékosságuk jellege 
vagy súlyossága miatt – szokásos 
körülmények között nem folytathatnak 
keresőtevékenységet vagy nehezen 
találnak munkát a rendes 
munkaerőpiacon;

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 b bekezdés (új)



AD\915531HU.doc 17/24 PE486.119v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vállalkozások és programok számára, 
ha azok elsődleges célja a hátrányos 
helyzetű munkavállalók társadalmi és 
szakmai integrációja, feltéve, hogy az 
ilyen gazdasági szereplők által vagy ilyen 
programok keretében foglalkoztatott 
munkavállalók több mint 30%-a 
fogyatékossággal élő vagy hátrányos 
helyzetű személy.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A gazdasági szereplőknek eleget kell 
tenniük az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó nemzeti 
jogszabályok és/vagy kollektív szerződések 
szociális, foglalkoztatásvédelmi és 
munkaügyi rendelkezései vagy az új 
XIIIa. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezések által 
megállapított kötelezettségeknek.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) A koncessziós szerződések részleteit 
nyilvánosságra kell hozni és azokba 
betekintést kell biztosítani.

Módosítás 23



PE486.119v02-00 18/24 AD\915531HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közbeszerzési eljárásokhoz 
elektronikusan feldolgozott adatokat az 
ajánlatkérő felhasználhatja arra, hogy a 
megfelelő eszközök kifejlesztése révén 
minden egyes szakaszban megelőzze, 
feltárja és korrigálja a hibákat.

(8) A koncessziós eljárásokhoz 
elektronikusan feldolgozott adatokat az 
ajánlatkérő felhasználhatja arra, hogy a 
megfelelő eszközök kifejlesztése révén 
minden egyes szakaszban megelőzze, 
feltárja és korrigálja a hibákat.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv a koncessziós 
hirdetményben pontosan meghatározza a 
részvételi feltételeket az alábbiak 
vonatkozásában:

Az ajánlatkérő szerv a koncessziós 
hirdetményben vagy dokumentumban 
pontosan meghatározza a részvételi 
feltételeket az alábbiak vonatkozásában:

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a munkajogi, társadalombiztosítási 
vagy környezetvédelmi rendelkezések 
jogerős ítéletben megállapított, ismételt 
és/vagy súlyos megsértése.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Minden olyan gazdasági szereplőt ki 
kell zárni a koncesszióban való 

(6) Minden olyan gazdasági szereplőt ki 
kell zárni a koncesszióban való 
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részvételből, amelynek vonatkozásában az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek 
tudomása van olyan jogerős határozatról, 
amely megállapítja, hogy az adott 
gazdasági szereplő nem tett eleget a 
letelepedése szerinti ország vagy az 
ajánlatkérő, ill. ajánlatkérő szerv székhelye 
szerinti tagállam jogi rendelkezései 
szerinti, az adók és társadalombiztosítási 
járulékok megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségeinek.

részvételből, amelynek vonatkozásában az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek 
tudomása van olyan jogerős határozatról 
vagy jogilag kötelező erejű közigazgatási 
határozatról, amely megállapítja, hogy az 
adott gazdasági szereplő nem tett eleget a 
letelepedése szerinti ország vagy az 
ajánlatkérő, ill. ajánlatkérő szerv székhelye 
szerinti tagállam jogi rendelkezései 
szerinti, az adók és társadalombiztosítási 
járulékok megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségeinek, vagy ha a gazdasági 
szereplő ellen munkajogi ügyben többször 
hoztak elmarasztaló ítéletet, illetve szabtak 
ki bírságot.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
zárjon ki a koncesszió-odaítélési eljárásból 
minden olyan gazdasági szereplőt, amely 
vonatkozásában teljesül az alábbi feltételek 
valamelyike:

A tagállamoknak rendelkezniük kell 
arról, hogy az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
szerv zárjon ki a koncesszió-odaítélési 
eljárásból minden olyan gazdasági 
szereplőt, amely vonatkozásában teljesül az 
alábbi feltételek valamelyike:

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a társadalombiztosítási, munkajogi, 
adózási vagy környezetvédelmi 
rendelkezések ismételt megsértése.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
a (2) bekezdéssel összhangban a 
koncesszió odaítélését a gazdasági 
szempontból legelőnyösebb ajánlat 
szempontjaira alapozza. Ezek a 
szempontok az ár vagy a költség mellett a 
következő kritériumok bármelyikét 
tartalmazhatják:

(4) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
a (2) bekezdéssel összhangban a 
koncesszió odaítélését a gazdasági 
szempontból legelőnyösebb és 
legfenntarthatóbb ajánlat szempontjaira 
alapozza. Ezek a szempontok az ár vagy a 
költség mellett a következő kritériumok 
bármelyikét tartalmazhatják:

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
szociális érdeket, a környezetvédelmi 
jellemzőket és az innovatív jelleget;

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) szociális és foglalkoztatáspolitikai 
kritériumok;

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
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építési terveket magukban foglaló 
koncessziók esetében az adott koncesszió 
teljesítésével megbízott személyzet
szervezete, képesítése és tapasztalata is 
figyelembe vehető, ami azzal a 
következménnyel jár, hogy a koncesszió 
odaítélését követően az adott alkalmazottak 
csak az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők – az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek 
ellenőriznie kell, hogy a helyettesek azonos 
szervezeti és minőségi szintet biztosítanak;

építési terveket magukban foglaló 
koncessziók esetében az adott koncesszió 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezetét, képzettségét és
tapasztalatát, valamint az összes 
alvállalkozó szakképesítését és szakmai 
tapasztalatát is figyelembe kell venni, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
koncesszió odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő vagy az 
ajánlatkérő szerv hozzájárulásával 
helyettesíthetők; az ajánlatkérőnek vagy 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a helyettesek azonos szervezeti, minőségi, 
képzettségi, illetve tapasztalati szintet 
biztosítanak;

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (4) bekezdésben említett esetben az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv a 
koncessziós hirdetményben, az ajánlattételi 
felhívásban vagy a koncessziós 
dokumentációban pontosan meghatározza a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat meghatározásához kiválasztott 
kritériumokhoz rendelt relatív súlyt.

A (4) bekezdésben említett esetben az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv a 
koncessziós hirdetményben, az ajánlattételi
felhívásban vagy a koncessziós 
dokumentációban pontosan meghatározza a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb és 
legfenntarthatóbb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott 
kritériumokhoz rendelt relatív súlyt.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A koncessziós dokumentációban az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv kérheti 
az ajánlattevőtől, illetve valamely tagállam
kötelezheti az ajánlatkérőt arra, hogy kérje 
az ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje 

(1) A koncessziós dokumentációban az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv kérheti 
az ajánlattevőtől, illetve valamely tagállam 
kötelezheti az ajánlatkérőt arra, hogy kérje 
az ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje 
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meg a szerződésnek azt a részét, amelyre 
nézve harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

meg a szerződésnek azt a részét, amelyre 
nézve harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat, tájékoztatást adva az 
alvállalkozó nevéről, elérhetőségeiről és 
jogi képviselőiről. Az alvállalkozói láncot 
érintően bekövetkező mindenfajta 
változást – ideértve az alvállalkozók nevét, 
elérhetőségeit és jogi képviselőiket –
haladéktalanul be kell jelenteni az 
ajánlatkérő szervnek.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő és az alvállalkozó
felelősségének a kérdését.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
4 melléklet – 1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KONCESSZIÓS HIRDETMÉNYBEN 
FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

A KONCESSZIÓS HIRDETMÉNYBEN 
VAGY A KONCESSZIÓS 
DOKUMENTÁCIÓBAN
FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
10 melléklet  

A Bizottság által javasolt szöveg

A 17. CIKKBEN EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
CPV-kód Leírás
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7511000-4 és
85000000-9-től 85323000-9.ig
(kivéve 85321000-5 és 85322000-2)

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Közigazgatási oktatási, egészségügyi és 
kultúrával kapcsolatos szolgáltatások

75300000-9 Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő 
szolgáltatások

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Segélyekkel, támogatásokkal és 
juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások

98000000-3 Egyéb közösségi, szociális és személyi 
szolgáltatások

98120000-0 Szakszervezetek által nyújtott 
szolgáltatások

98131000-0 Vallási szolgáltatások

Módosítás

törölve
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