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Módosítás 1
Edite Estrela

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 koncesszió valamennyi szakaszába való 
beépítését, valamint a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási feltételekről, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, valamint az új XIIIa. 
mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított kötelezettségek tiszteletben 
tartását.

Or. en

Módosítás 2
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv egyik szinten sem sérti 
a hatóságok annak eldöntésére irányuló 
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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 bevonása. Ezt más hatóságokkal 
együttműködésben is tehetik.

Or. en

Módosítás 3
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok alapvető szerepe és széles 
mérlegelési jogköre a tekintetben, hogy a 
felhasználók igényeit a legjobban 
kielégítő módon hogyan gondoskodjanak 
a közérdekű szolgáltatások nyújtásáról, 
más által való ellátásáról, illetve 
megszervezéséről, összhangban áll az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
nyújtásáról szóló 26. jegyzőkönyvvel, az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 14. cikkével és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 36. cikkével. 

Or. en

Módosítás 4
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az ajánlatkérő szerveknek széles körű 
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mérlegelési jogkörük van, mely lehetővé 
teszi, hogy mind a műszaki leírásokat, 
mind az odaítélési szempontokat 
felhasználják céljaik eléréséhez, ideértve a 
fenntarthatósági célokat is. Feltéve, hogy 
a tárgyhoz való kapcsolódás szabálya 
érvényesül, ez az irányelv nem kívánja 
tovább szűkíteni azon szempontok körét, 
amelyeket egy ajánlatkérő szerv a műszaki 
leírásban vagy az odaítélési 
kritériumokban meg kíván határozni.

Or. en

Módosítás 5
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vízügyi, energiaipari, szállítási és 
postai szolgáltatások ágazataiban odaítélt 
építési és szolgáltatási koncessziók 
tekintetében is be kell vezetni egyes 
összehangoló rendelkezéseket, tekintve, 
hogy a nemzeti hatóságok befolyásolni 
tudják az ezen ágazatokban működő 
szereplők magatartását, figyelembe véve 
továbbá az említettek működési piacának 
zárt jellegét, ami az érintett szolgáltatások 
nyújtására szolgáló hálózatokba történő 
szállítással, valamint e hálózatok 
rendelkezésére bocsátásával és 
üzemeltetésével kapcsolatban a 
tagállamok által biztosított különleges 
vagy kizárólagos jogoknak tudható be.

törölve

Or. de

Módosítás 6
Thomas Händel
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Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az EUMSZ 9. cikke értelmében 
politikái és tevékenységei meghatározása 
és végrehajtása során 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. Az EUMSZ 2., 3., 4. és 
14. cikkének, és különösen az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 36. cikkének, 
valamint az EUMSZ a közérdekű 
szolgáltatásokról szóló 26. 
jegyzőkönyvének rendelkezéseit be kell 
tartani.
Ez az irányelv hozzájárul e célok 
eléréséhez azáltal, hogy ösztönzi a  
koncessziós szerződések 
fenntarthatóságát, a szociális 
kritériumoknak a koncessziós folyamat 
valamennyi szakaszába való beépítését, 
valamint a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási feltételekről, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított kötelezettségek tiszteletben 
tartását; ezek a kötelezettségek határokon 
átnyúló helyzetekben is alkalmazandók, 
amikor az egyik tagállam munkavállalói 
egy másik tagállamban nyújtanak 
szolgáltatásokat.
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Or. de

Módosítás 7
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Ez az irányelv nem akadályozhatja a 
tagállamokat abban, hogy megfeleljenek 
az ILO közbeszerzési szerződések 
munkaügyi záradékairól szóló 94. 
egyezményének, vagy hogy munkajogi 
záradékok beépítését írják elő a 
koncessziós szerződésekbe.

Or. de

Módosítás 8
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A koncesszió egy vagy több gazdasági 
szereplő és egy vagy több ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő által kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya építési 
beruházások vagy szolgáltatások 
megszerzése, amelyek esetében az 
ellenszolgáltatás általában a szerződés 
tárgyát képező építmény vagy szolgáltatás 
hasznosítására vonatkozó jog. Az építési 
beruházás vagy szolgáltatás teljesítésére 
meghatározott, kötelező erejű 
kötelezettségek vonatkoznak, amelyeket az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
határoz meg és amelyek jogilag 
érvényesíthetők. Ezzel szemben egyes 
állami aktusok, például felhatalmazások 

(6) A koncesszió egy vagy több gazdasági 
szereplő és egy vagy több ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő által kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya építési 
beruházások vagy szolgáltatások 
megszerzése, amelyek esetében az 
ellenszolgáltatás általában a szerződés 
tárgyát képező építmény vagy szolgáltatás 
hasznosítására vonatkozó jog. Az építési 
beruházás vagy szolgáltatás teljesítésére 
meghatározott, kötelező erejű 
kötelezettségek vonatkoznak, amelyeket az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
határoz meg és amelyek jogilag 
érvényesíthetők. Ezzel szemben egyes 
állami aktusok, például felhatalmazások 
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vagy engedélyek, amelyek kapcsán az 
állam vagy egy állami hatóság megállapítja 
egy gazdasági tevékenység végzésének 
feltételeit, nem minősülhetnek 
koncessziónak. Ugyanez vonatkozik egyes
megállapodásokra, amelyek tárgya a 
gazdasági szereplő joga bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására,
például a földbérleti szerződésekre, 
amelyek esetében az állam vagy az
ajánlatkérő szerv, illetve az ajánlatkérő
csak a használat általános feltételeit 
határozza meg, konkrét építmény vagy 
szolgáltatás megszerzése nélkül.

vagy engedélyek, amelyek kapcsán az 
állam vagy egy állami hatóság megállapítja
egy gazdasági tevékenység végzésének 
feltételeit, nem minősülhetnek 
koncessziónak. Ugyanez vonatkozik
azokra a megállapodásokra, amelyekben a
tagállamok, az ajánlatkérő szervek vagy 
az ajánlatkérők a gazdasági szereplő
részére ellentételezésért cserébe jogot 
biztosítanak bizonyos állami területek 
vagy erőforrások kiaknázására (például a
tengeri és belvízi kikötők bérleti vagy
földbérleti szerződéseire), amelyek 
esetében főszabályként az ajánlatkérő 
szerv csak a használat általános feltételeit 
határozza meg anélkül, hogy részére a 
szerződő fél konkrét szolgáltatást 
nyújtana.

Or. de

Módosítás 9
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A koncesszió egy vagy több gazdasági 
szereplő és egy vagy több ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő által kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya építési 
beruházások vagy szolgáltatások 
megszerzése, amelyek esetében az 
ellenszolgáltatás általában a szerződés 
tárgyát képező építmény vagy szolgáltatás
hasznosítására vonatkozó jog. Az építési 
beruházás vagy szolgáltatás teljesítésére 
meghatározott, kötelező erejű 
kötelezettségek vonatkoznak, amelyeket az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
határoz meg és amelyek jogilag 
érvényesíthetők. Ezzel szemben egyes 
állami aktusok, például felhatalmazások 
vagy engedélyek, amelyek kapcsán az 
állam vagy egy állami hatóság megállapítja 
egy gazdasági tevékenység végzésének 

(6) A koncesszió egy vagy több gazdasági 
szereplő és egy vagy több ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő által kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya tervek és
építési beruházások kivitelezése, valamint 
azok működtetése és gazdasági irányítása,
amelyek esetében az ellenszolgáltatás a 
szerződés tárgyát képező építmény vagy
jogosultság hasznosítására vonatkozó jog
pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. Az 
építési beruházás vagy szolgáltatás 
teljesítésére meghatározott, kötelező erejű 
kötelezettségek vonatkoznak, amelyeket az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
határoz meg és amelyek jogilag 
érvényesíthetők. Ezzel szemben egyes 
állami aktusok, például felhatalmazások 
vagy engedélyek, amelyek kapcsán az 
állam vagy egy állami hatóság megállapítja 
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feltételeit, nem minősülhetnek 
koncessziónak. Ugyanez vonatkozik egyes 
megállapodásokra, amelyek tárgya a 
gazdasági szereplő joga bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására, 
például a földbérleti szerződésekre, 
amelyek esetében az állam vagy az 
ajánlatkérő szerv, illetve az ajánlatkérő 
csak a használat általános feltételeit 
határozza meg, konkrét építmény vagy 
szolgáltatás megszerzése nélkül.

egy gazdasági tevékenység végzésének 
feltételeit, nem minősülhetnek 
koncessziónak. Ugyanez vonatkozik egyes 
megállapodásokra, amelyek tárgya a 
gazdasági szereplő joga bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására, 
például a földbérleti szerződésekre, 
amelyek esetében az állam vagy az 
ajánlatkérő szerv, illetve az ajánlatkérő 
csak a használat általános feltételeit 
határozza meg, konkrét építmény vagy 
szolgáltatás megszerzése nélkül.

Or. it

Módosítás 10
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A koncesszió és a közbeszerzési 
szerződés fogalmának értelmezésével 
kapcsolatos nehézségek folyamatos 
jogbizonytalanságot idéztek elő az érintett 
felek körében, aminek nyomán az Európai 
Unió Bírósága számos ítéletet hozott e 
tárgyban. A koncesszió 
fogalommeghatározását tehát – különösen 
a lényeges működési kockázat fogalmára 
való utalással – pontosítani kell. A 
koncesszió fő jellemzője, az építmény vagy 
szolgáltatás hasznosításának joga, mindig 
együtt jár a gazdasági kockázatnak a 
koncessziós jogosultra való átszállásával, 
ami magában foglalja azt a lehetőséget is, 
hogy a befektetés, illetve az odaítélt 
építmény vagy szolgáltatás üzemeltetése 
során felmerült költségek nem térülnek 
meg a koncessziós jogosult számára. A 
koncessziók odaítélésére vonatkozó 
speciális közbeszerzési szabályok 
alkalmazása nem lenne indokolt, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő –

(7) A koncesszió és a közbeszerzési 
szerződés fogalmának értelmezésével 
kapcsolatos nehézségek folyamatos 
jogbizonytalanságot idéztek elő az érintett 
felek körében, aminek nyomán az Európai 
Unió Bírósága számos ítéletet hozott e 
tárgyban. A koncesszió 
fogalommeghatározását tehát – különösen 
a lényeges működési kockázati részesedés
fogalmára való utalással – pontosítani kell.
A koncesszió fő jellemzője, az építmény 
vagy szolgáltatás hasznosításának joga, 
mindig együtt jár a gazdasági kockázatnak 
a koncessziós jogosultra való átszállásával, 
ami magában foglalja azt a lehetőséget is, 
hogy a befektetés, illetve az odaítélt 
építmény vagy szolgáltatás üzemeltetése 
során felmerült költségek nem térülnek 
meg a koncessziós jogosult számára.
A koncessziók odaítélésére vonatkozó 

speciális közbeszerzési szabályok 
alkalmazása nem lenne indokolt, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő –
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minimális bevétel garantálásával, 
amelynek összege elérné vagy meghaladná 
azt a költséget, amelyet a vállalkozónak a 
szerződés teljesítéséhez vállalnia kell –
mentesítené a vállalkozót minden 
lehetséges veszteségtől. Ugyanakkor 
egyértelművé kell tenni, hogy egyes, teljes 
mértékben az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által finanszírozott 
megállapodásoknak koncessziónak kell 
minősülniük, amennyiben az építési 
beruházás kivitelezője vagy a szolgáltatás 
nyújtója által végrehajtott beruházás, 
illetve nála felmerült költség megtérülése a 
szolgáltatás vagy az eszköz tényleges 
keresletétől vagy rendelkezésre állásától 
függ.

minimális bevétel garantálásával, 
amelynek összege elérné vagy meghaladná 
azt a költséget, amelyet a vállalkozónak a 
szerződés teljesítéséhez vállalnia kell –
mentesítené a vállalkozót minden 
lehetséges veszteségtől. Ugyanakkor 
egyértelművé kell tenni, hogy egyes, teljes 
mértékben az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által finanszírozott 
megállapodásoknak koncessziónak kell 
minősülniük, amennyiben az építési 
beruházás kivitelezője vagy a szolgáltatás 
nyújtója által végrehajtott beruházás, 
illetve nála felmerült költség megtérülése a 
szolgáltatás vagy az eszköz tényleges 
keresletétől vagy rendelkezésre állásától 
függ.

Or. de

Módosítás 11
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az EUMSZ 14 cikke, illetve az 
EUMSZ-hez csatolt 26. jegyzőkönyv 
értelmében a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságoknak széleskörű mérlegelési 
jogkörük van annak eldöntésére nézve, 
hogy az általános érdekű szolgáltatások 
tekintetében megbízást adnak-e.

Or. de

Módosítás 12
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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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

Or. de

Módosítás 13
Riikka Manner

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 
irányelvben meghatározott határértéknek 
megfelelő vagy azt meghaladó értékű 
koncessziókra vonatkozóan előzetes 
tájékoztatót vagy a koncessziós eljárás 

(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 
megfelelő vagy azt meghaladó értékű 
koncessziókra vonatkozóan előzetes 
tájékoztatót vagy a koncessziós eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
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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.

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.

Or. fi

Indokolás

A szociális és egészségügyi szolgáltatásokat is szabályozni kell.

Módosítás 14
Thomas Händel

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

(21) Az alapvető szükségletek kielégítésére 
irányuló közérdekű szolgáltatásokat ki 
kell zárni ezen irányelv alkalmazásából. 
Ilyenek például az ivóvízellátás és a 
szennyvízkezelés, a hulladékkezelés, 
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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 
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.

valamint a szociális, egészségügyi, 
kulturális és oktatási szolgáltatásokhoz 
hasonló 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 
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.

Or. de
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Módosítás 15
Edite Estrela

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 
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.

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

Or. en

Módosítás 16
Edite Estrela

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 

(26) Ha az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő úgy dönt, hogy a gazdaságilag
fenntartható legelőnyösebb ajánlat alapján 
ítéli oda a koncessziót, meg kell állapítania 



AM\907628HU.doc 15/49 PE492.772v01-00

HU

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.

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.

Or. en

Módosítás 17
Ramona Nicole Mănescu

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 

(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 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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 18
Thomas Händel

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 

(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 
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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 irányelvvel1

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.

számára lehetővé kell tenni azt is, hogy a 
munkakörülményekhez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessenek az 
odaítélési szempontok között, amelyek az 
egészségvédelemre és a szerződés 
teljesítésére kijelölt személyek közül a 
hátrányos helyzetű személyek, illetve a 
sérülékeny csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is.

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 

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 

                                               
1 HL L 18., 1997.1.21., 1. o.
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alkalmazotti állomány szervezetét, 
képzettségét és tapasztalatát odaítélési 
feltételként használják, mivel ez hatással 
lehet a koncesszió teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

alkalmazotti állomány szervezetét, 
képzettségét és tapasztalatát odaítélési 
feltételként használják, mivel ez hatással 
lehet a koncesszió teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

Or. de

Módosítás 19
Edite Estrela

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.

(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 fenntartható 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 
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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 
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.

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 
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 fenntartható
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.

Or. en

Módosítás 20
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) 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 
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egyenlő versenyfeltételekre és a 
munkavállalók védelmére vonatkozó 
szabályok tiszteletben tartásának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 21
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Azokat a – mind nemzeti, mind pedig 
uniós szintű – törvényeket, rendeleteket és 
kollektív szerződéseket, amelyek a 
munkavégzési feltételek és a munkahelyi 
biztonság terén hatályosak, alkalmazni kell 
a koncesszió teljesítése során, feltéve hogy 
e szabályok és azok alkalmazása megfelel 
az uniós jognak. Az olyan határokon 
átnyúló helyzetekben, amikor az egyik 
tagállamból származó munkavállaló 
koncesszió teljesítése céljából egy másik 
tagállamban nyújt szolgáltatást, a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv állapítja 
meg azokat a minimumfeltételeket, 
amelyeket a fogadó országnak e kiküldött 
munkavállalók tekintetében be kell 
tartania.

(32) Azokat a mindenféle szintű 
törvényeket, rendeleteket és reprezentatív
kollektív szerződéseket, amelyek a 
munkavégzési feltételek és a munkahelyi 
biztonság terén hatályosak nemzeti, uniós 
és nemzetközi szinten, alkalmazni kell a 
koncesszió teljesítése során. Az „egyenlő 
munkáért egyenlő bért az 
összehasonlítható munkahelyeken” elvét 
tiszteletben kell tartani.

Or. de

Módosítás 22
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A munkavégzés, szolgáltatásnyújtás 
vagy árubeszerzés helyszínén 
alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási védelemmel és a 
munkakörülményekkel kapcsolatos 
nemzeti jogszabályok és kollektív 
szerződések a koncesszió teljesítése során 
is alkalmazandók. E kötelezettségek be 
nem tartása az érintett gazdasági szereplő 
súlyos kötelességszegésének minősül, 
amely akár ahhoz is vezethet, hogy az 
adott gazdasági szereplőt kizárják a 
koncessziós szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásból.

Or. en

Módosítás 23
Thomas Händel

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. 

Or. de

Módosítás 24
Thomas Händel
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Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Nem ítélhető oda koncesszió olyan 
gazdasági szereplők részére, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás vagy pénzmosás vádjával 
bűnösnek találtak. Az adók vagy a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
elmulasztását uniós szinten ugyancsak 
kötelező kizárással kell szankcionálni.
Továbbá biztosítani kell az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők számára annak 
lehetőségét, hogy kizárják azokat a 
részvételre jelentkezőket vagy 
ajánlattevőket, akik súlyosan megsértik a 
közérdek védelmére irányuló, a 
Szerződésnek megfelelő uniós vagy 
nemzeti előírásokat, vagy azokat a 
gazdasági szereplőket, amelyek jelentős 
vagy állandó hiányosságokkal teljesítettek 
korábbi, hasonló jellegű koncessziót vagy 
koncessziókat ugyanazon ajánlatkérő 
szervek vagy ajánlatkérők számára.

(33) Nem ítélhető oda koncesszió olyan 
gazdasági szereplők részére, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás vagy pénzmosás vádjával 
bűnösnek találtak. Az adók vagy a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
elmulasztását uniós szinten ugyancsak 
kötelező kizárással kell szankcionálni. A 
múltbeli jogsértések 
szankcionálhatóságának, valamint annak 
érdekében, hogy a további koncessziós 
szerződésekben egyértelmű és átlátható 
legyen a fő gazdasági szereplő és az 
alvállalkozók közötti felelősség-megosztás, 
a felelősség a fő gazdasági szereplőt és az 
alvállalkozókat külön-külön és 
egyetemlegesen is terheli.    Továbbá
biztosítani kell az ajánlatkérő szervek és az 
ajánlatkérők számára annak lehetőségét, 
hogy kizárják azokat a részvételre 
jelentkezőket vagy ajánlattevőket, akik 
súlyosan megsértik a közérdek védelmére 
irányuló, a Szerződésnek megfelelő uniós 
vagy nemzeti előírásokat, vagy azokat a 
gazdasági szereplőket, amelyek jelentős 
vagy állandó hiányosságokkal teljesítettek 
korábbi, hasonló jellegű koncessziót vagy 
koncessziókat ugyanazon ajánlatkérő 
szervek vagy ajánlatkérők számára.

Or. de

Módosítás 25
Thomas Händel

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 
eldöntésére irányuló 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.

Or. de

Módosítás 26
Licia Ronzulli

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 a kölcsönösen 
juttatott javakon alapszik, azaz mindkét 
fél hasznát látja az ügyletnek, és ez a 
haszon nem feltétlenül anyagi jellegű.

Or. it

Módosítás 27
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. az „építési kockázat” a szállítási 
késedelmekből, az előre nem látott 
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költségekből vagy a szabványoknak nem 
megfelelő minőségből adódó kockázat; 

Or. it

Módosítás 28
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b. a „rendelkezésre állási kockázat” a 
szolgáltatás magánfél általi teljesítéséből 
adódó kockázat;

Or. it

Módosítás 29
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14c. a „keresleti kockázat” a magánfél 
által teljesítendő szolgáltatás 
mennyiségének váltakozásából adódó 
kockázat;

Or. it

Módosítás 30
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés 2., 4. és 7. pontjában 
említett építmény vagy szolgáltatások 
hasznosításának joga együtt jár a lényeges
működési kockázatnak a koncessziós 
jogosultra való transzferálásával. A 
koncessziós jogosult részéről a lényeges 
működési kockázat felvállalása akkor 
valósul meg, ha a koncesszió tárgyát 
képező építési beruházás megvalósítása 
vagy szolgáltatás nyújtása során tett 
beruházások, illetve a felmerült költségek 
megtérülése nem garantált.

Az (1) bekezdés 2., 4. és 7. pontjában 
említett építmény vagy szolgáltatások 
hasznosításának joga együtt jár a működési 
kockázat lényeges részének a koncessziós 
jogosultra való transzferálásával. A 
koncessziós jogosult részéről a működési 
kockázat lényeges részének felvállalása 
akkor valósul meg, ha a koncesszió tárgyát 
képező építési beruházás megvalósítása 
vagy szolgáltatás nyújtása során tett 
beruházások, illetve a felmerült költségek 
megtérülése nem garantált.

Or. de

Módosítás 31
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági kockázat az alábbiak egyikét 
jelentheti:

A működési kockázat különösen az 
alábbiak egyikét jelentheti:

Or. de

Módosítás 32
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági kockázat az alábbiak egyikét 
jelentheti:

A működési kockázat az alábbiak egyikét 
jelentheti:

Or. fi
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Módosítás 33
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az építmény használatával vagy a 
szolgáltatásnyújtással összefüggő 
kockázat; vagy

a) az építmény használatával vagy a 
szolgáltatásnyújtással összefüggő kockázat, 
ideértve például az adott tagállam 
jogszabályai szerinti 
keretrendelkezésekben erősen korlátozott 
kockázatokat is; vagy

Or. de

Módosítás 34
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A pusztán a gazdasági tevékenység 
végzésének feltételeit meghatározó 
felhatalmazások vagy engedélyek nem 
minősülnek koncessziónak. Ugyanez 
vonatkozik azokra a megállapodásokra, 
amelyekben az ajánlatkérő szervek vagy 
az ajánlatkérők a gazdasági szereplő 
részére jogot biztosítanak bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására 
(például egyszerű bérleti vagy földbérleti 
szerződések), amelyek esetében 
főszabályként az ajánlatkérő szerv csak a 
használat általános feltételeit határozza 
meg anélkül, hogy részére a szerződő fél 
konkrét szolgáltatást nyújtana.

Or. de
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Módosítás 35
Licia Ronzulli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 5. cikkben meghatározott 
értékhatárokat nem meghaladó értékű 
koncessziókat pályázati felhívás nélkül is 
oda lehet ítélni.

Or. it

Módosítás 36
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koncesszió becsült értéke az építési 
beruházások vagy szolgáltatások 
összességének értéke, akkor is, ha
beszerzésük különböző szerződések
alapján történik, amennyiben a 
szerződések egyetlen projekt részét 
képezik. Egyetlen projekt létére utaló jelek 
lehetnek az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által kidolgozott átfogó 
előzetes terv és koncepció, hogy a 
különböző beszerzett elemek egyetlen 
gazdasági és technikai funkciót töltenek be, 
vagy egyéb logikus módon kapcsolódnak 
egymáshoz.

A koncesszió becsült értékét a műszaki,
funkcionális és gazdasági összetevők 
alapján lehet megállapítani, akkor is, ha
azok különböző szerződések részét 
képezik. Egyetlen projekt létére utaló jelek 
lehetnek az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által kidolgozott átfogó 
előzetes terv és koncepció, hogy a 
különböző beszerzett elemek egyetlen 
gazdasági és technikai funkciót töltenek be, 
vagy egyéb logikus módon kapcsolódnak 
egymáshoz.

Or. it

Módosítás 37
Thomas Händel
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a föld, meglévő épületek vagy egyéb 
ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok 
bármely pénzügyi eljárással történő 
megvásárlása vagy bérlése; az adásvételi 
vagy bérleti szerződés megkötése előtt, 
után vagy azzal egy időben, bármely 
formában kötött, pénzügyi szolgáltatások 
nyújtására irányuló koncessziók azonban 
ezen irányelv hatálya alá tartoznak;

a) a föld, meglévő épületek vagy egyéb 
ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok az 
ajánlatkérő szervek, illetve ajánlatkérők 
általi bármely pénzügyi eljárással történő 
megvásárlása, bérlése vagy lízingelése; az 
adásvételi vagy bérleti szerződés 
megkötése előtt, után vagy azzal egy 
időben, bármely formában kötött, pénzügyi 
szolgáltatások nyújtására irányuló 
koncessziók azonban ezen irányelv hatálya 
alá tartoznak;

Or. de

Módosítás 38
Edite Estrela

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;

Or. en

Módosítás 39
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó az 
alábbiakhoz hasonló, általános érdekű 
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gazdasági szolgáltatásokra és általános 
érdekű szolgáltatásokra irányuló 
szolgáltatási koncessziókra:
a) vízellátás;
b) szennyvízkezelés;
c) hulladékkezelés;
d) energiaszolgáltatás;
e) az Európai Unió szociális védelemmel 
foglalkozó bizottsága által elfogadott, a 
szociális szolgáltatások önkéntes alapú 
európai minőségi keretébe tartozó 
szociális szolgáltatások, elsősorban az 
egészségügy és a szociális ellátások, a 
kötelező társadalombiztosítás, a 
sürgősségi és katasztrófavédelmi 
szolgáltatások, a járulékfolyósítási 
szolgáltatások és a szakszervezetek által 
biztosított szolgáltatások terén,

Or. de

Módosítás 40
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

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 odaítélésekor az ajánlatkérő 
szervek, illetve az ajánlatkérők a 
koncesszió jellegének tükrében és az 
arányosság elvére figyelemmel 
korlátozhatják annak időtartamát. Az 
odaítélési megfontolások 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 
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ellátáshoz fűződő közérdek, és a 
koncessziós jogosult kiválasztása során 
felmerülő költségek. 

Or. de

Módosítás 41
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

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 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, valamint az 
ajánlatkérő hatóság által kijelölt 
teljesítménycélok eléréséhez szükséges 
becsült időtartam.

Or. en

Módosítás 42
Thomas Händel

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.

Or. de
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Módosítás 43
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

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:

Or. en

Módosítás 44
Ramona Nicole Mănescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) védett műhelyek számára, vagy úgy 
rendelkezhetnek, hogy a közbeszerzési 
szerződéseket a védett munkahely-
teremtési 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 
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munkaerőpiacon;

Or. en

Módosítás 45
Ramona Nicole Mănescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b)  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.

Or. en

Módosítás 46
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogi személyektől megkövetelhető 
azonban, hogy ajánlatukban vagy 
kérelmükben jelezzék a szóban forgó 
koncesszió teljesítésében személyesen 
közreműködő természetes személyek nevét 
és szakképesítését.

(2) A jogi személyektől megkövetelhető 
azonban, hogy ajánlatukban vagy 
kérelmükben jelezzék a szóban forgó 
koncesszió teljesítésében személyesen 
közreműködő természetes személyek
szakképesítését.

Or. en

Indokolás

Tekintettel e kiválasztási és odaítéléséi folyamat hosszúságára, a pályázók a pályázati 
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folyamat során nem feltétlenül tudják nevesíteni a kijelölt személyzetet.

Módosítás 47
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Gazdasági szereplők csoportjai is 
tehetnek ajánlatot, illetve jelentkezhetnek 
részvételre.

(3) Gazdasági szereplők csoportjai is 
tehetnek ajánlatot, illetve jelentkezhetnek 
részvételre. A gazdasági szereplők 
csoportjai, elsősorban a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k), vállalkozási 
konzorciumot alkothatnak. 

Or. en

Módosítás 48
Edite Estrela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ajánlatkérő szervek a koncessziók 
odaítélésekor a legjobb ár-érték arányra 
törekednek. Ez a költségek, a minőség és a 
fenntarthatóság legelőnyösebb 
kombinációját jelenti.

Or. en

Módosítás 49
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az ajánlatkérő szervek a késedelmes 
kifizetéseket a 2001/7/EU irányelvben 
meghatározottaknak megfelelően veszik 
figyelembe.

Or. en

Módosítás 50
Edite Estrela

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 jogszabályai vagy az új XIIIa.  
mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezések által 
megállapított kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 51
Edite Estrela

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.

Or. en
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Módosítás 52
Edite Estrela

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.

Or. en

Módosítás 53
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 1. pontjában 
meghatározott műszaki leírást fel kell 
tüntetni a koncessziós dokumentációban. A 
leírásnak meg kell határoznia az építési 
beruházás, a szolgáltatás vagy az áru kívánt 
tulajdonságait.

A VIII. melléklet 1. pontjában 
meghatározott műszaki leírást fel kell 
tüntetni a koncessziós dokumentációban. A 
leírásnak meg kell határoznia az építési 
beruházás, a szolgáltatás vagy az áru kívánt 
tulajdonságait az ajánlatkérő szerv 
fenntarthatóságra vonatkozó 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

Or. en

Módosítás 54
Thomas Händel

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

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.  

Or. de

Módosítás 55
Licia Ronzulli

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:

Or. it

Módosítás 56
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv a részvételi 
feltételeket azokra korlátozza, amelyek 
megfelelőek annak biztosításához, hogy a 
jelentkező vagy ajánlattevő rendelkezik az 
odaítélendő koncesszió teljesítéséhez 

Az ajánlatkérő szerv a részvételi 
feltételeket azokra korlátozza, amelyek 
megfelelőek annak biztosításához, hogy a 
jelentkező vagy ajánlattevő rendelkezik az 
odaítélendő koncesszió teljesítéséhez 
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szükséges jogi, pénzügyi, kereskedelmi és 
műszaki feltételekkel. Minden
követelménynek kapcsolódnia kell a 
szerződés tárgyához és szigorúan 
arányosnak kell lennie azzal, figyelembe
véve a valódi verseny biztosításának 
szükségességét.

szükséges jogi, pénzügyi, kereskedelmi és 
műszaki feltételekkel. Valamennyi
követelménynek kapcsolódnia kell a 
szerződés tárgyához, valamint azzal
szigorúan arányosnak kell lennie, és
figyelembe kell vennie a tényleges verseny 
biztosításának szükségességét.

Or. it

Módosítás 57
Thomas Händel

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 
ismételt és/vagy súlyos, jogerős döntésben 
megállapított megsértése.

Or. de

Módosítás 58
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Minden olyan gazdasági szereplőt ki 
kell zárni a koncesszióban való 
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 
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járulékok megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségeinek.

szerinti, az adók és társadalombiztosítási 
járulékok megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségeinek, vagy ha gazdasági 
szereplő ellen munkajogi ügyben többször 
hoztak elmarasztaló ítéletet, illetve szabtak 
ki bírságot.

Or. de

Módosítás 59
Thomas Händel

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:

Or. de

Módosítás 60
Thomas Händel

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.

Or. de

Módosítás 61
Thomas Händel
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Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok pontosítják e cikk 
végrehajtási feltételeit. Kérésre az e 
cikkben felsorolt kizárási okokhoz 
kapcsolódó minden információt a többi 
tagállam rendelkezésére bocsátanak. A 
letelepedés szerinti tagállam illetékes 
hatóságai ezt a tájékoztatást a(z) [a 
2004/18/EK irányelv helyébe lépő] 
irányelv 88. cikkének rendelkezéseivel 
összhangban adják.

(9) A tagállamok pontosítják e cikk 
végrehajtási feltételeit. Kérésre az e 
cikkben felsorolt kizárási okokhoz 
kapcsolódó minden információt a többi 
tagállam rendelkezésére bocsátanak. A 
letelepedés szerinti tagállam illetékes 
hatóságai ezt a tájékoztatást a(z) [a 
2004/18/EK irányelv helyébe lépő] 
irányelv 88. cikkének rendelkezéseivel 
összhangban adják. Mind a tagállamok, 
mind a Bizottság eljárást dolgoz ki a 
jogsértésekre vonatkozó információk 
megszerzésére vonatkozóan, és azt az 
ajánlatkérők rendelkezésére bocsátják.

Or. de

Módosítás 62
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
köteles a koncessziós hirdetményben vagy 
dokumentációban feltüntetni az (1) 
bekezdésben meghatározott minden egyes 
szempont relatív súlyozását, illetve a 
szempontokat csökkenő fontossági 
sorrendben.

törölve

Or. de

Módosítás 63
Thomas Händel

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 az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv a (2) bekezdéssel 
összhangban a koncesszió odaítélését a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat szempontjaira alapozzák. Ezek a 
szempontok az ár vagy a költség mellett a 
következő kritériumokat tartalmazzák:

Or. de

Módosítás 64
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

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:

Or. en

Módosítás 65
Licia Ronzulli

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, (4) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
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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:

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
mindenesetre a következő kritériumok 
bármelyikét tartalmazhatják:

Or. it

Módosítás 66
Licia Ronzulli

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 érdekeket, a környezetvédelmi 
jellemzőket és az innovatív jelleget;

Or. it

Módosítás 67
Edite Estrela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) szociális feltételek, úgymint a 
következők betartása:
szociális és foglalkoztatási védelem, 
foglalkoztatási feltételek, a munkahelyi 
egészségre és biztonságra vonatkozó 
rendelkezések;
foglalkoztatási lehetősége nyújtása, 
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ideértve az alábbiak előmozdítását: a 
fiatalok foglalkoztatása, a nemek közötti 
egyensúly biztosítása, a tartósan 
munkanélküli személyek és idősek, 
valamint a hátrányos helyzetű 
csoportokba tartozó személyek és a 
fogyatékossággal élők foglalkoztatása;
megfelelő munkahelyi körülmények 
biztosítása;
társadalmi befogadás;
etikus kereskedelem;
helyszíni szakképzés biztosítása;
emberi jogok.

Or. en

Módosítás 68
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
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;

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
koncessziók esetében az adott koncesszió 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezetét, képesítését és 
tapasztalatát, valamint bármely 
alvállalkozó szakképesítését és szakmai 
magatartását 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 az
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a helyettesek azonos szervezeti, minőségi, 
szakképesítési és tapasztalati szintet 
biztosítanak;

Or. en
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Módosítás 69
Thomas Händel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Az ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők további szociális és 
környezeti kritériumokat alkalmaznak az 
építési beruházó vagy szolgáltató 
kiválasztásakor, amelyeket a koncessziós 
hirdetményben meg kell jelölni. E 
kritériumok közé tartoznak a nemzeti, 
uniós és nemzetközi jogszabályokban, 
valamint közigazgatási határozatokban, 
minden szintű reprezentatív 
bérmegállapodásokban és 
választottbírósági ítéletekben előírt 
foglalkoztatási feltételek.  Az „egyenlő 
munkáért egyenlő bért az 
összehasonlítható munkahelyeken” elvét 
szintén tiszteletben kell tartani.

Or. de

Módosítás 70
Thomas Händel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) További szociális és foglalkoztatási 
kritériumok is alkalmazhatók, úgymint a 
nemek közötti egyensúly biztosítása, a 
különösen hátrányos helyzetű 
csoportokba tartozó személyek, köztük a 
fiatal és idős munkavállalók 
foglalkoztatása, a fiatalok és 
gyakornokok, a tartósan munkanélküli 
személyek, a bevándorlók és a 
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fogyatékossággal élők foglalkoztatása.

Or. de

Módosítás 71
Edite Estrela

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.

Or. en

Módosítás 72
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az életciklushoz közvetlenül kötődő 
külső szociális költségek, ideértve az 
ideiglenes foglalkoztatást, a hosszú 
munkaidőt, a munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozó rendelkezések be 
nem tartását, valamint a szakmai képzés 
hiányát. 

Or. en
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Módosítás 73
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérők a költségeket 
az életciklus-költségek meghatározására 
irányuló módszer segítségével értékelik, a 
koncessziós dokumentációban fel kell 
tüntetniük az életciklus-költségek 
kiszámításához alkalmazott módszert. Az 
alkalmazott módszernek az alábbi 
feltételek mindegyikét teljesítenie kell:

Amennyiben az ajánlatkérők a költségeket 
az életciklus-költségek meghatározására 
irányuló módszer segítségével értékelik, a 
koncessziós dokumentációban fel kell 
tüntetniük az életciklus-költségek 
kiszámításához alkalmazott módszert. A 
kkv-k általi hozzáférhetőség érdekében az 
alkalmazott módszert egyszerűsíteni kell, 
és a módszernek teljesítenie kell az alábbi 
feltételek mindegyikét:

Or. en

Módosítás 74
Edite Estrela

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 
meg a szerződésnek azt a részét, amelyre 
nézve harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

(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 
meg a szerződésnek azt a részét, amelyre 
nézve harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat, tájékoztatást adva az 
alvállalkozó nevéről, kapcsolattartási 
adatairól 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.
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Or. en

Módosítás 75
Thomas Händel

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.

Or. de

Módosítás 76
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A felelősségre vonatkozóan a (2) 
bekezdésben foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül, a fő gazdasági szereplő és az 
alvállalkozó(k) egyetemleges felelősséget 
viselnek.

Or. de

Módosítás 77
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Egy földrajzi terület hasznosításával 
kapcsolatos olyan tevékenységek, amelyek 

5. Egy földrajzi terület hasznosításával 
kapcsolatos olyan tevékenységek, amelyek 
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célja repülőtér és tengeri vagy belvízi 
kikötő vagy más terminállétesítmény
rendelkezésre bocsátása légi, tengeri vagy 
belvízi fuvarozók részére.

célja repülőtér és tengeri vagy belvízi 
kikötő vagy más általános infrastruktúra
rendelkezésre bocsátása légi, tengeri vagy 
belvízi fuvarozók részére.

Or. de

Módosítás 78
Licia Ronzulli

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

Or. it

Módosítás 79
Thomas Händel

Irányelvre irányuló javaslat
10 melléklet 

A Bizottság által javasolt szöveg

A 17. CIKKBEN EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
CPV-kód Leírás

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,

Segélyekkel, támogatásokkal és 
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75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások

98000000-3 Egyéb közösségi, szociális és személyi 
szolgáltatások

98120000-0 Szakszervezetek által nyújtott 
szolgáltatások

98131000-0 Vallási szolgáltatások

Módosítás

törölve

Or. de

Módosítás 80
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat
13 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) PREAMBULUMBEKEZDÉSBEN 
ÉS A 22. CIKK (4) BEKEZDÉSÉNEK C) 
PONTJÁBAN EMLÍTETT
SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 
EGYEZMÉNYEK JEGYZÉKE 
– 87. számú egyezmény az egyesülési 
szabadság és a szervezkedési jog 
védelméről;
– 98. számú egyezmény a szervezkedési 
jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek 
alkalmazásáról;
– 29. számú egyezmény a kényszer- vagy 
kötelező munkáról;
– 105. számú egyezmény a 
kényszermunka felszámolásáról;
– 138. számú egyezmény a foglalkoztatás 
alsó korhatáráról;
– 111. számú egyezmény a 
foglalkoztatásból és foglalkozásból eredő 
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hátrányos megkülönböztetésről;
– 100. számú egyezmény a férfi és a női 
munkaerőnek egyenlő értékű munka 
esetén egyenlő díjazásáról;
– 182. számú egyezmény a gyermekmunka 
legrosszabb formáinak betiltásáról és 
felszámolására irányuló azonnali 
lépésekről;
– Bécsi Egyezmény a sztratoszferikus 
ózonréteg védelméről és annak Montreáli 
Jegyzőkönyve az ózonréteget lebontó 
anyagokról;
– a veszélyes hulladékok országhatárokat 
átlépő szállításának ellenőrzéséről és 
ártalmatlanításáról szóló bázeli 
egyezmény (Bázeli Egyezmény);
– Stockholmi Egyezmény a környezetben 
tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokról;
– Rotterdami Egyezmény a nemzetközi 
kereskedelemben forgalmazott egyes 
veszélyes vegyi anyagok és peszticidek 
előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyási eljárásáról (1998.9.10.) és 
annak három regionális jegyzőkönyve.

Or. en


