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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament 2011-ben a Rühle-jelentésben kritikusan nyilatkozott egy, a 
koncessziókról szóló lehetséges jogi aktus követelményeiről. 
Az irányelvtervezet 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 
alacsony árak és költségek révén a kiadási oldalra való nyomásgyakorlás helyett ezt a bevételi 

                                               
1 Az Európai Bizottság COM(2011)0900 számú közleménye.
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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 kritériumok betartásánál 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 tagországnak 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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A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának elutasítását.


