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Módosítás 237
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
-

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament elutasítja a 
koncessziós szerződések odaítéléséről 
szóló irányelvre irányuló javaslatot.

Or. de

Indokolás

Az elsődleges jog és az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata egy anyagi jogi irányultságú és 
rugalmas jogi keretet képez, és egy átlátható, megkülönböztetésmentes eljárást tesz kötelezővé. A 
tagállamok különböző koncessziós formái és közigazgatási struktúrái miatt egy egységes eljárás 
bevezetése nem helyénvaló (szubszidiaritás elve), és korlátozná a Lisszaboni Szerződéssel jelentősen 
megerősített önkormányzati cselekvési mozgásteret.

Módosítás 238
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
-

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. de

Módosítás 239
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
-
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. it

Indokolás

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, poiché 
essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato interno e gli 
obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a livello centrale, che 
regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non assimilabile agli altri settori 
economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi molto differenti tra gli Stati Membri. 
Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da rendere molto complessa la sua eventuale 
applicazione.

Módosítás 240
Heide RühleEmilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
-

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.
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Módosítás 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 53. 
cikke (1) bekezdésére, 62. és 114. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 14. 
cikkére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62. és 
114. cikkére, valamint 26. jegyzőkönyvére,

Or. fr

Indokolás

Az irányelv közérdekű szolgáltatásokra és azok sajátosságaira vonatkozó rendelkezéseinek 
figyelembevétele.

Módosítás 242
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 14. cikkére, valamint 26. 
jegyzőkönyvére,

Or. fr

Módosítás 243
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
1 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 4. cikkének (2) 
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bekezdésére,

Or. fr

Módosítás 244
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 53. 
cikke (1) bekezdésére, 62. és 114. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 14. 
cikkére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62. és 
114. cikkére, valamint 26. jegyzőkönyvére,

Or. en

Módosítás 245
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A koncessziós szerződések odaítélésére 
vonatkozó egyértelmű uniós szintű 
szabályok hiánya jogbizonytalanságot 
eredményez, akadályozza a szolgáltatások 
szabad mozgását a belső piacon és torzítja 
annak működését. Ennek következtében a 
gazdasági szereplők, különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) jogai a belső 
piacon csorbulnak és fontos üzleti 
lehetőségeket szalasztanak el, miközben az 
állami hatóságok nem tudják a legjobb 
módon felhasználni a közpénzeket, úgy, 
hogy az uniós polgárok a legkedvezőbb 
áron jussanak minőségi szolgáltatáshoz. A 
koncessziók odaítélésére vonatkozó 
megfelelő jogi keret biztosítaná az összes 
uniós gazdasági szereplő számára a 

törölve
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piacokhoz való hatékony és 
megkülönböztetésmentes hozzáférést, 
jogbiztonságot teremtene és előnyben 
részesítené az infrastruktúra és a 
polgároknak nyújtott stratégiai 
szolgáltatások terén eszközölt állami 
beruházásokat.

Or. en

Módosítás 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A koncessziós szerződések odaítélésére 
vonatkozó egyértelmű uniós szintű 
szabályok hiánya jogbizonytalanságot 
eredményez, akadályozza a szolgáltatások 
szabad mozgását a belső piacon és torzítja 
annak működését. Ennek következtében a 
gazdasági szereplők, különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) jogai a belső 
piacon csorbulnak és fontos üzleti 
lehetőségeket szalasztanak el, miközben az 
állami hatóságok nem tudják a legjobb 
módon felhasználni a közpénzeket, úgy, 
hogy az uniós polgárok a legkedvezőbb 
áron jussanak minőségi szolgáltatáshoz. A 
koncessziók odaítélésére vonatkozó 
megfelelő jogi keret biztosítaná az összes 
uniós gazdasági szereplő számára a 
piacokhoz való hatékony és 
megkülönböztetésmentes hozzáférést, 
jogbiztonságot teremtene és előnyben 
részesítené az infrastruktúra és a 
polgároknak nyújtott stratégiai 
szolgáltatások terén eszközölt állami 
beruházásokat.

törölve

Or. de
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Módosítás 247
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A koncessziós szerződések odaítélésére 
vonatkozó egyértelmű uniós szintű 
szabályok hiánya jogbizonytalanságot 
eredményez, akadályozza a szolgáltatások 
szabad mozgását a belső piacon és torzítja 
annak működését. Ennek következtében a 
gazdasági szereplők, különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) jogai a belső 
piacon csorbulnak és fontos üzleti 
lehetőségeket szalasztanak el, miközben az 
állami hatóságok nem tudják a legjobb 
módon felhasználni a közpénzeket, úgy, 
hogy az uniós polgárok a legkedvezőbb 
áron jussanak minőségi szolgáltatáshoz. A 
koncessziók odaítélésére vonatkozó 
megfelelő jogi keret biztosítaná az összes 
uniós gazdasági szereplő számára a 
piacokhoz való hatékony és 
megkülönböztetésmentes hozzáférést, 
jogbiztonságot teremtene és előnyben 
részesítené az infrastruktúra és a 
polgároknak nyújtott stratégiai 
szolgáltatások terén eszközölt állami 
beruházásokat.

(1) A koncessziós szerződések odaítélésére 
vonatkozó egyértelmű uniós szintű 
szabályok hiánya jogbizonytalanságot 
eredményez, akadályozza a szolgáltatások 
szabad mozgását a belső piacon és torzítja 
annak működését. Ennek következtében a 
gazdasági szereplők, különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) jogai a belső 
piacon csorbulnak és fontos üzleti 
lehetőségeket szalasztanak el, miközben az 
állami hatóságok nem tudják a legjobb 
módon felhasználni a közpénzeket, úgy, 
hogy az uniós polgárok a legkedvezőbb 
áron jussanak minőségi szolgáltatáshoz. A 
koncessziók odaítélésére vonatkozó 
megfelelő jogi keret biztosítaná az összes 
uniós gazdasági szereplő számára a 
piacokhoz való hatékony és 
megkülönböztetésmentes hozzáférést, 
jogbiztonságot teremtene és előnyben 
részesítené az infrastruktúra és a 
polgároknak nyújtott stratégiai 
szolgáltatások terén eszközölt állami 
beruházásokat. Európai szinten be kell 
vezetni azt az általános elvet, amelynek 
lényege a kkv-k bevonása a koncessziós 
szerződések odaítélésébe, a koncessziós 
piachoz való hozzáférésük elősegítése 
céljából.

Or. it

Módosítás 248
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A koncessziós szerződések odaítélésére 
vonatkozó egyértelmű uniós szintű 
szabályok hiánya jogbizonytalanságot 
eredményez, akadályozza a szolgáltatások 
szabad mozgását a belső piacon és torzítja 
annak működését. Ennek következtében a 
gazdasági szereplők, különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) jogai a belső 
piacon csorbulnak és fontos üzleti 
lehetőségeket szalasztanak el, miközben az 
állami hatóságok nem tudják a legjobb 
módon felhasználni a közpénzeket, úgy, 
hogy az uniós polgárok a legkedvezőbb 
áron jussanak minőségi szolgáltatáshoz. A 
koncessziók odaítélésére vonatkozó 
megfelelő jogi keret biztosítaná az összes 
uniós gazdasági szereplő számára a 
piacokhoz való hatékony és 
megkülönböztetésmentes hozzáférést, 
jogbiztonságot teremtene és előnyben 
részesítené az infrastruktúra és a 
polgároknak nyújtott stratégiai
szolgáltatások terén eszközölt állami 
beruházásokat.

(1) A koncessziós szerződések odaítélésére 
vonatkozó egyértelmű uniós szintű 
szabályok hiánya jogbizonytalanságot 
eredményez, akadályozza a szolgáltatások 
szabad mozgását a belső piacon és torzítja 
annak működését. Ennek következtében a 
gazdasági szereplők, különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) jogai a belső 
piacon csorbulnak és fontos üzleti 
lehetőségeket szalasztanak el, miközben az 
állami hatóságok nem tudják a legjobb 
módon felhasználni a közpénzeket, úgy, 
hogy az uniós polgárok a legkedvezőbb 
áron jussanak minőségi szolgáltatáshoz. A 
koncessziók odaítélésére vonatkozó 
megfelelő jogi keret biztosítaná az összes 
uniós gazdasági szereplő számára a 
piacokhoz való hatékony és 
megkülönböztetésmentes hozzáférést, 
jogbiztonságot teremtene és előnyben 
részesítené az infrastruktúra és a 
polgároknak nyújtott általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások terén eszközölt 
állami beruházásokat.

Or. fr

Módosítás 249
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Az építési koncessziók 
odaítélésére jelenleg az építési beruházásra, 

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Az építési koncessziók 
odaítélésére jelenleg az építési beruházásra, 
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az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott alapvető szabályok 
alkalmazandók, míg a több tagállamra 
kiterjedő szolgáltatási koncessziók 
odaítélésének meg kell felelnie a Szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgására, a letelepedés szabadságára és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó elveknek, valamint az ezekből 
származó elveknek, mint például az 
egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés 
tilalma, a kölcsönös elismerés, az 
arányosság és az átláthatóság elvének. A 
Szerződés elveinek a nemzeti jogalkotók 
általi eltérő értelmezése és a különböző 
tagállamok jogszabályai közötti jelentős 
eltérések kapcsán fennáll a 
jogbizonytalanság veszélye. Ezt a 
kockázatot az Európai Unió Bíróságának 
kiterjedt ítélkezési gyakorlata 
megerősítette, ez azonban csak a 
koncessziós szerződések odaítélésének 
egyes aspektusaival foglalkozott. Így a 
Szerződés elveinek az összes tagállamban 
érvényesülő egységes meghatározására és 
eltérő értelmezésük megszüntetésére van 
szükség uniós szinten, a belső piac 
fennálló torzulásainak kiküszöbölése 
érdekében.

az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott alapvető szabályok 
alkalmazandók, míg a több tagállamra 
kiterjedő szolgáltatási koncessziók 
odaítélésének meg kell felelnie a Szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgására, a letelepedés szabadságára és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó elveknek, valamint az ezekből 
származó elveknek, mint például az 
egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés 
tilalma, a kölcsönös elismerés, az 
arányosság és az átláthatóság elvének.

Or. en

Módosítás 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az (2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 



AM\916800HU.doc 11/184 PE496.581v03-00

HU

Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Az építési koncessziók 
odaítélésére jelenleg az építési beruházásra, 
az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott alapvető szabályok 
alkalmazandók, míg a több tagállamra 
kiterjedő szolgáltatási koncessziók 
odaítélésének meg kell felelnie a Szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgására, a letelepedés szabadságára és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó elveknek, valamint az ezekből 
származó elveknek, mint például az 
egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés 
tilalma, a kölcsönös elismerés, az 
arányosság és az átláthatóság elvének. A 
Szerződés elveinek a nemzeti jogalkotók 
általi eltérő értelmezése és a különböző 
tagállamok jogszabályai közötti jelentős 
eltérések kapcsán fennáll a 
jogbizonytalanság veszélye. Ezt a 
kockázatot az Európai Unió Bíróságának 
kiterjedt ítélkezési gyakorlata 
megerősítette, ez azonban csak a 
koncessziós szerződések odaítélésének 
egyes aspektusaival foglalkozott. Így a 
Szerződés elveinek az összes tagállamban 
érvényesülő egységes meghatározására és 
eltérő értelmezésük megszüntetésére van 
szükség uniós szinten, a belső piac fennálló 
torzulásainak kiküszöbölése érdekében.

Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Az építési koncessziók 
odaítélésére jelenleg az építési beruházásra, 
az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott alapvető szabályok 
alkalmazandók, míg a több tagállamra 
kiterjedő szolgáltatási koncessziók 
odaítélésének meg kell felelnie a Szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgására, a letelepedés szabadságára és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó elveknek, valamint az ezekből 
származó elveknek, mint például az 
egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés 
tilalma, a kölcsönös elismerés, az 
arányosság és az átláthatóság elvének. A 
Szerződés elveinek a nemzeti jogalkotók 
általi eltérő értelmezése és a különböző 
tagállamok jogszabályai közötti jelentős 
eltérések kapcsán fennáll a 
jogbizonytalanság veszélye. Ezt a 
kockázatot az Európai Unió Bíróságának 
ítélkezési gyakorlata megerősítette, ez 
azonban csak a koncessziós szerződések 
odaítélésének egyes aspektusaival 
foglalkozott. Így a Szerződés elveinek az 
összes tagállamban érvényesülő egységes 
meghatározására és eltérő értelmezésük 
megszüntetésére van szükség uniós szinten, 
a belső piac fennálló torzulásainak 
kiküszöbölése érdekében.

Or. en

Módosítás 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Az építési koncessziók 
odaítélésére jelenleg az építési beruházásra, 
az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott alapvető szabályok 
alkalmazandók, míg a több tagállamra 
kiterjedő szolgáltatási koncessziók 
odaítélésének meg kell felelnie a Szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgására, a letelepedés szabadságára és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó elveknek, valamint az ezekből 
származó elveknek, mint például az 
egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés 
tilalma, a kölcsönös elismerés, az 
arányosság és az átláthatóság elvének. A 
Szerződés elveinek a nemzeti jogalkotók 
általi eltérő értelmezése és a különböző 
tagállamok jogszabályai közötti jelentős 
eltérések kapcsán fennáll a 
jogbizonytalanság veszélye. Ezt a 
kockázatot az Európai Unió Bíróságának 
kiterjedt ítélkezési gyakorlata 
megerősítette, ez azonban csak a 
koncessziós szerződések odaítélésének 
egyes aspektusaival foglalkozott. Így a 
Szerződés elveinek az összes tagállamban 
érvényesülő egységes meghatározására és 
eltérő értelmezésük megszüntetésére van 
szükség uniós szinten, a belső piac 
fennálló torzulásainak kiküszöbölése 
érdekében.

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Az építési koncessziók 
odaítélésére jelenleg az építési beruházásra, 
az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott alapvető szabályok 
alkalmazandók, míg a több tagállamra 
kiterjedő szolgáltatási koncessziók 
odaítélésének meg kell felelnie a Szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgására, a letelepedés szabadságára és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó elveknek, valamint az ezekből 
származó elveknek, mint például az 
egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés 
tilalma, a kölcsönös elismerés, az 
arányosság és az átláthatóság elvének.

Or. en
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Módosítás 252
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányelv semmilyen módon nem 
befolyásolhatja a tagállamok vagy az 
állami hatóságok szabadságát az építési 
beruházások közvetlen megvalósítására
vagy közszolgáltatások nyújtására, illetve e 
tevékenységek harmadik félnek történő 
kiszervezésére vonatkozó döntésben. A 
tagállamok vagy állami hatóságok 
közérdekű célkitűzéseik megvalósítása 
érdekében továbbra is szabadon 
határozhatják meg a nyújtandó 
szolgáltatások jellemzőit, többek között a 
szolgáltatások minőségére vagy árára 
vonatkozó feltételeket.

(3) Az irányelv elismeri és megerősíti a 
tagállamok jogát arra, hogy 
meghatározzák az építési beruházások 
teljesítésére és a felelősségi körükbe 
tartozó szolgáltatások nyújtására általuk 
legmegfelelőbbnek ítélt szervezeti formát. 
Az irányelv semmilyen módon nem 
befolyásolhatja a tagállamok vagy az 
állami hatóságok szabadságát az építési 
beruházások teljesítésére vagy 
közszolgáltatások nyújtására, illetve e 
tevékenységek harmadik félnek történő 
kiszervezésére. A tagállamok és az állami 
hatóságok közérdekű célkitűzéseik 
megvalósítása érdekében fenntartják a 
jogot arra, hogy meghatározzák és 
pontosítsák a nyújtandó szolgáltatások 
jellemzőit, többek között a szolgáltatások 
minőségére vagy árára vonatkozó 
feltételeket.

Or. en

Módosítás 253
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányelv semmilyen módon nem 
befolyásolhatja a tagállamok vagy az 
állami hatóságok szabadságát az építési 
beruházások közvetlen megvalósítására 
vagy közszolgáltatások nyújtására, illetve e 

(3) Az uniós jogban rögzített 
szubszidiaritás elvével összhangban 
irányelv semmilyen módon nem 
befolyásolja a tagállamok vagy az állami 
hatóságok szabadságát az építési 
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tevékenységek harmadik félnek történő 
kiszervezésére vonatkozó döntésben. A
tagállamok vagy állami hatóságok 
közérdekű célkitűzéseik megvalósítása 
érdekében továbbra is szabadon 
határozhatják meg a nyújtandó 
szolgáltatások jellemzőit, többek között a 
szolgáltatások minőségére vagy árára 
vonatkozó feltételeket.

beruházások közvetlen megvalósítására 
vagy közszolgáltatások nyújtására, illetve e 
tevékenységek harmadik félnek történő 
kiszervezésére vonatkozó döntésben. Ez 
különösen érvényes az EUMSZ 14. cikke, 
illetve az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyv 
szerinti általános gazdasági érdekű és 
általános érdekű szolgáltatásokra. 
Fennmarad a tagállamok vagy állami 
hatóságok azon joga, hogy közérdekű 
célkitűzéseik megvalósítása érdekében 
szabadon meghatározzák a nyújtandó 
szolgáltatások jellemzőit és azok részleteit, 
többek között a szolgáltatások minőségére 
vagy árára vonatkozó feltételeket.

Or. de

Indokolás

Annak megerősítése, hogy az irányelv nem avatkozik be a hatóságok igazgatási 
szabadságának elvébe, és semmiképpen sem írja elő a tagállamoknak vagy hatóságaiknak, 
hogy valamely szolgáltatást az államnak vagy egy harmadik félnek kell-e nyújtania. Emellett a 
módosítás hangsúlyozza, hogy ez az elv az általános érdekű, illetve általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásához hasonló, érzékeny területekre is alkalmazandó.

Módosítás 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányelv semmilyen módon nem 
befolyásolhatja a tagállamok vagy az 
állami hatóságok szabadságát az építési 
beruházások közvetlen megvalósítására
vagy közszolgáltatások nyújtására, illetve e 
tevékenységek harmadik félnek történő 
kiszervezésére vonatkozó döntésben. A 
tagállamok vagy állami hatóságok 
közérdekű célkitűzéseik megvalósítása 
érdekében továbbra is szabadon 
határozhatják meg a nyújtandó 

(3) Az irányelv elismeri és megerősíti a 
tagállamok és az állami hatóságok jogát 
arra, hogy döntsenek az építési 
beruházások teljesítésére és a felelősségi 
körükbe tartozó szolgáltatások nyújtására 
általuk legmegfelelőbbnek ítélt irányítási 
formáról. Az irányelv semmilyen módon 
nem befolyásolhatja a tagállamok és az 
állami hatóságok szabadságát az építési 
beruházások közvetlen teljesítésére vagy 
közszolgáltatások nyújtására, illetve e 
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szolgáltatások jellemzőit, többek között a 
szolgáltatások minőségére vagy árára 
vonatkozó feltételeket.

tevékenységek harmadik félnek történő 
kiszervezésére. A tagállamok vagy állami 
hatóságok közérdekű célkitűzéseik 
megvalósítása érdekében fenntartják a 
jogot arra, hogy meghatározzák és 
pontosítsák a nyújtandó szolgáltatások 
jellemzőit, többek között a szolgáltatások 
minőségére vagy árára vonatkozó 
feltételeket, valamint a 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
munkafeltételeket.

Or. en

Módosítás 255
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányelv semmilyen módon nem 
befolyásolhatja a tagállamok vagy az 
állami hatóságok szabadságát az építési 
beruházások közvetlen megvalósítására 
vagy közszolgáltatások nyújtására, illetve e 
tevékenységek harmadik félnek történő 
kiszervezésére vonatkozó döntésben. A 
tagállamok vagy állami hatóságok 
közérdekű célkitűzéseik megvalósítása 
érdekében továbbra is szabadon 
határozhatják meg a nyújtandó 
szolgáltatások jellemzőit, többek között a 
szolgáltatások minőségére vagy árára 
vonatkozó feltételeket.

(3) Az irányelv az EUSZ 4. cikke szerint 
tiszteletben tartja a tagállamok nemzeti 
identitását, amely elválaszthatatlan része 
azok alapvető politikai és alkotmányos 
berendezkedésének, ideértve a regionális 
és helyi önkormányzatokat is. Az EUMSZ 
14. cikke és az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyve 
szerint az irányelv semmilyen módon nem 
befolyásolhatja a tagállamok vagy az 
állami hatóságok szabadságát az építési 
beruházások közvetlen megvalósítására 
vagy közszolgáltatások nyújtására, illetve e 
tevékenységek harmadik félnek történő 
kiszervezésére vonatkozó döntésben. A 
tagállamok vagy állami hatóságok, az 
állam szintje alatti hatóságokat is ideértve,
közérdekű célkitűzéseik megvalósítása 
érdekében továbbra is szabadon 
határozhatják meg a nyújtandó 
szolgáltatások jellemzőit, többek között a 
szolgáltatások minőségére vagy árára 
vonatkozó feltételeket.
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Or. en

Módosítás 256
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az irányelv nem érinti az állami 
hatóságok arra vonatkozó szabadságát, 
hogy közérdekű célkitűzéseik 
megvalósítása érdekében nemzeti szinten 
meghatározzák az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások körét és a nyújtandó 
szolgáltatás jellemzőit, többek között a 
szolgáltatások minőségére vonatkozó 
feltételeket. Az irányelv nem foglalkozik 
az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások finanszírozásával vagy a 
tagállamok által – különösen szociális 
területen – a Közösség versenyjogi 
szabályaival összhangban nyújtott 
támogatási rendszerekkel.

Or. en

Módosítás 257
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az irányelv nem érinti a tagállamok 
által a közösségi jognak megfelelően 
alkalmazott foglalkoztatási feltételeket, így 
a maximális munkaidő és a minimális 
pihenőidő, a minimális fizetett éves 
szabadság, a minimális bérszint, a 
munkahelyi egészségvédelem, biztonság és 
higiénia szabályait, valamint a szociális 
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partnerek közötti kapcsolatokat sem, 
beleértve az uniós jogot tiszteletben tartó 
nemzeti joggal és gyakorlatokkal 
összhangban lévő, kollektív 
megállapodásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokhoz és azok megkötéséhez, 
valamint a sztrájkhoz és a szervezett 
fellépéshez való jogot.

Or. en

Módosítás 258
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
szerv a koncesszió odaítélését többek 
között a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat szempontjára alapozza. Ez a 
szempont az ár vagy a költség mellett a 
minőségre is kiterjedhet, ideértve a 
műszaki értéket, az esztétikai és a 
funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, 
a környezetvédelmi és társadalmi 
jellemzőket és az innovatív jelleget.
Kiterjedhet továbbá a vevőszolgálatra és a 
technikai segítségnyújtásra, a szállítási 
határnapra vagy határidőre, illetve a 
teljesítési határidőre, az adott koncesszió 
teljesítésével megbízott személyzet 
szervezetére, képesítésére és 
tapasztalatára, valamint az igényelt építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
előállításának, illetve nyújtásának sajátos 
folyamatára, amennyiben nem 
diszkriminálja a gazdasági szereplőket.

Or. en
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Módosítás 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A bizonyos értéket meghaladó 
koncessziók esetében indokolt 
rendelkezéseket hozni az ilyen szerződések 
odaítélésére vonatkozó nemzeti eljárások 
minimális összehangolására vonatkozóan, 
amely rendelkezések a Szerződés elvein 
alapulnak annak érdekében, hogy a 
közbeszerzések verseny előtti megnyitását 
és a megfelelő jogbiztonságot garantálják. 
Az említett összehangoló rendelkezések 
nem léphetnek túl azon a szinten, amely a 
fent említett célok eléréséhez szükséges. A 
tagállamoknak azonban lehetőséget kell 
adni e rendelkezések kiegészítésére és 
továbbfejlesztésére, ha azt indokoltnak 
tartják, mindenekelőtt a fenti elvek jobb 
betartásának biztosítása érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 260
Evelyne Gebhardt

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 

törölve
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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.

Or. de

Módosítás 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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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. en

Módosítás 263
Werner Kuhn

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
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Or. de

Módosítás 264
Heide Rühle

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.

(5) Az Európai Parlament 2004. január 
14-i, 2004. március 10-i és 2006. május 
31-i állásfoglalásaival összhangban a 
vízügyi ágazatot nem liberalizálni, hanem 
korszerűsíteni kell. A vízügyi ágazat ezért 
nem tartozhat ezen irányelv hatálya alá.

Or. en

Módosítás 265
Peter Simon

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 

(5) Az 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 
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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.

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.

Or. de

Módosítás 266
Françoise Castex

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.

(5) Egyedi rendelkezéseket kell továbbá 
bevezetni az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásnyújtásra irányuló
koncessziók tekintetében, amelyek 
célkitűzéseit és sajátos feladatait a nemzeti 
hatóságok határozzák meg, mely utóbbiak 
szabadon választják meg a szolgáltatások 
működtetési módját, és az érintett 
szolgáltatások nyújtására szolgáló 
hálózatokba történő szállítással, valamint e 
hálózatok rendelkezésre bocsátásával és 
üzemeltetésével kapcsolatban különleges 
vagy kizárólagos jogokat biztosíthatnak.

Or. fr

Módosítás 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

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

(5a) Az Európai Parlament 2004. január 
14-i, 2004. március 10-i és 2006. május 
31-i állásfoglalásaival összhangban a 
vízügyi ágazatot nem liberalizálni, hanem 
modernizálni kell. Ezért ezt az ágazatot 
ezen irányelv alkalmazási köréből ki kell 
zárni. 

Or. de

Indokolás

Az Európai Parlamentnek a vízügyi ágazattal kapcsolatos közvetlen szándéka kiderül 2004. 
január 14-i, 2004. március 10-i és 2006. május 31-i állásfoglalásaiból. Ezek értelmében az 
Európai Parlament a vízügyi ágazatban nem törekszik a liberalizációra (szemben az energia-, 
a távközlési vagy postai ágazattal), hanem az ágazat modernizálásának útját követi, ahol a 
gazdasági elveknek összhangban kell lenniük a minőségi és környezeti normákkal, valamint a 
szükséges hatékonysággal.

Módosítás 268
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Parlament 2004. január 
14-i, 2004. március 10-i és 2006. május 
31-i állásfoglalásaival összhangban a 
vízügyi ágazatot nem liberalizálni, hanem 
modernizálni kell. Ezért ezt az ágazatot 
ezen irányelv alkalmazási köréből ki kell 
zárni.

Or. de

Módosítás 269
Evelyne Gebhardt
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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 
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.

(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 
feltételeit, nem minősülhetnek 
koncessziónak. Ugyanez vonatkozik egyes 
megállapodásokra, amelyek tárgya a 
gazdasági szereplő joga bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására, 
például a földbérleti szerződésekre, 
különösen tengeri vagy belvízi kikötőkkel 
kapcsolatban, 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. de

Módosítás 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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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 
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.

(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, illetve a szociális 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
jóváhagyási követelmények, 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.

Or. de

Módosítás 271
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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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 
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.

(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 határozott időre 
megadott felhatalmazások 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.

Or. it

Módosítás 272
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A koncesszió egy vagy több gazdasági (6) A koncesszió egy vagy több gazdasági 
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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 
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.

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 
feltételeit, nem minősülhetnek 
koncessziónak. Ugyanez vonatkozik egyes 
megállapodásokra, amelyek tárgya a 
gazdasági szereplő joga bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására, 
például a bérleti 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. A bérleti szerződések 
(mint például a földbérleti szerződések is) 
általános rendelkezésekként előírásokat 
tartalmaznak a bérlemény bérlőnek való 
átengedéséről, annak hasznosításáról 
(például a bérlemény leírása, a bérlemény 
megengedett használatára vonatkozó 
rendelkezések, a bérlemény optimális 
hasznosításáról szóló rendelkezések, mint 
például teljesítményindexek vagy 
környezeti normák), a bérlemény 
karbantartásával kapcsolatban a bérbeadó 
és a bérlő mindenkori kötelezettségeiről, a 
bérleti szerződés időtartamáról és a 
bérlemény birtokjogának 
visszaengedéséről a bérbeadó felé, a 
bérleti díjról és a bérlő által viselendő 
járulékos költségekről (pl. kötbér).

Or. de
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Módosítás 273
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Concessions are contracts for pecuniary 
interest concluded between one or more 
economic operators and one or more 
contracting authorities or entities and 
having as their object the acquisition of 
works or services where the consideration 
consists, normally, in the right to exploit
the works or services that are the subject of 
the contract. The execution of these works 
or services are subject to specific binding 
obligations defined by the contracting 
authority or entity which are legally 
enforceable. By contrast, certain State acts 
such as authorisations or licences whereby 
the State or a public authority establishes 
the conditions for the exercise of an 
economic activity, should not qualify as 
concessions. The same applies to certain 
agreements having as their object the right 
of an economic operator to exploit certain 
public domains or resources, such as land
lease contracts whereby the State or 
contracting authority or entity establishes 
only general conditions for their use 
without acquiring specific works or 
services.

(6) Concessions are contracts for pecuniary 
interest through which one or more
contracting authorities or entities (herein 
after referred to as 'grantor') award the 
performance of works or the management 
of services for which they are responsible 
to one or more economic operators, and
where the consideration for this delegation 
consists either in the right to execute and 
manage the works or provide the services 
which are the subject of the contract, or in 
that right together with payment. The 
execution of these works or services shall 
be subject to specific binding obligations 
defined by the grantor which are legally 
enforceable. By contrast, certain State acts,
such as authorisations, permits or licences,
whereby the State or a public authority 
establishes the conditions for the exercise 
of an economic activity, should not be 
regarded as concessions. The same applies 
to certain agreements having as their object 
the entitlement to offer social services or
the right to conclude agreements by means 
of which the State or the contracting 
authority or entity grants an economic 
operator the right to exploit certain public 
domains or resources, such as in rental or 
lease contracts on single pieces of land, 
particularly in the area of maritime or 
inland port sector, or in rights of way, and 
which as a rule establishes only general 
conditions for their use without turning the 
public authority into a recipient of 
specific works or services provided by the 
contracting partner.

Or. en
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Indokolás

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Módosítás 274
Herbert Dorfmann

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 
feltételeit, nem minősülhetnek
koncessziónak. Ugyanez vonatkozik egyes 
megállapodásokra, amelyek tárgya a 
gazdasági szereplő joga bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására, 
például a földbérleti szerződésekre, 

(6) Az ezen irányelv szerinti 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 jogosítványok, 
felhatalmazások vagy engedélyek – még 
akkor is, ha néhány tagállamban azokat 
„koncesszióknak” nevezik –, amelyek 
kapcsán az állam vagy egy állami hatóság 
megállapítja egy gazdasági tevékenység 
végzésének feltételeit, vagy amelyek 
megengedik egy gazdasági szereplő 
számára építési vagy gazdasági 
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amelyek esetében az állam vagy az 
ajánlatkérő szerv, illetve az ajánlatkérő 
csak a használat általános feltételeit 
határozza meg, konkrét építmény vagy 
szolgáltatás megszerzése nélkül.

tevékenység végzését, akár szolgáltatások 
formájában is, ezen irányelv szerint nem 
tekinthetőek 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

Indokolás

A módosítás célja valamennyi lehetséges félreértés kiküszöbölése azt illetően, hogy az 
irányelv nem vonatkozik valamennyi „koncessziónak” nevezett közigazgatási aktusra vagy 
határozatra, csupán a „koncessziós szerződés” sajátos jogi eszközére. Ebből kifolyólag 
rendkívül fontos egyértelművé tenni, hogy noha ezekben az esetekben egy adott tagállam belső 
jogrendjében koncessziós határozat szerepel, ez nem tartozik az irányelvre irányuló javaslat 
hatálya alá.

Módosítás 275
Wim van de Camp

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 

(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 
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érvényesíthetők. Ezzel szemben egyes 
állami aktusok, például felhatalmazások 
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.

érvényesíthetők. Ezzel szemben egyes 
állami aktusok, például felhatalmazások 
vagy engedélyek, amelyek kapcsán az 
állam vagy egy állami hatóság megállapítja 
egy gazdasági tevékenység végzésének 
feltételeit, nem minősülhetnek 
koncessziónak. Ugyanígy, egyes 
megállapodások, amelyek tárgya a 
gazdasági szereplő joga bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására, 
például köz- és magánterületek földbérleti 
szerződéseire, amelyek esetében az állam 
vagy az ajánlatkérő szerv, illetve az 
ajánlatkérő csak a használat általános 
feltételeit és/vagy a földhasználatra 
vonatkozó egyedi, kötelező erejű és jogilag 
érvényesíthető kötelezettségeket határoz
meg, konkrét építmény vagy szolgáltatás 
megszerzése nélkül, nem minősülhetnek 
koncessziónak. E köz- és magánterületek 
földbérleti szerződéseinek keretében az 
alábbi feltételeket kizárólag a 
földhasználatot szabályozó feltételeknek 
és kötelezettségeknek kell tekinteni: a 
használat, amelyre a közterületet vagy 
erőforrást szánják (pl. a megengedett 
használat leírása, a használat 
optimalizálására irányuló kötelezettségek, 
köztük az irányadó teljesítmény-értékek 
vagy környezetvédelmi normák), a 
szerződő feleknek a közterület vagy 
erőforrás karbantartásával kapcsolatos 
kötelezettségei, a bérlő által fizetendő díj 
vagy bérleti díj és járulékos költségek (a 
szerződésszegésért fizetendő bírságokat is 
beleértve).

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a földbérleti szerződések kizárására irányuló szándékát a jogbiztonság 
fokozása és a szerződő felek egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása érdekében konkrétabbá 
kellene tenni. A szerződéses földbirtoklás két legelterjedtebb eszköze a közterület- és 
magánföld-bérleti szerződések. Bár e szerződések meghatározhatják az általános feltételeket 
és/vagy az egyedi, kötelező erejű és jogilag érvényesíthető feltételeket, az ezen irányelv 
szerinti értelemben nem minősülnek koncessziónak, mivel e szerződések alapján építmény 
vagy szolgáltatás megszerzése nem történik.
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Módosítás 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

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 
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.

(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, illetve a szociális 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
jóváhagyási követelmények, 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 vagy bérleti
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. A 
bérleti vagy földbérleti szerződések 
általános rendelkezésekként előírásokat 
tartalmaznak a bérlemény bérlőnek való 
átengedéséről, annak hasznosításáról 
(például a bérlemény leírása, a bérlemény 
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megengedett használatára vonatkozó 
rendelkezések, a bérlemény optimális 
hasznosításáról szóló rendelkezések, mint 
például teljesítményindexek vagy 
környezeti normák), a bérlemény 
karbantartásával kapcsolatban a bérbeadó 
és a bérlő mindenkori kötelezettségeiről, a 
bérleti szerződés időtartamáról és a 
bérlemény birtokjogának 
visszaengedéséről a bérbeadó felé, a 
bérleti díjról és a bérlő által viselendő 
járulékos költségekről (pl. kötbér).

Or. de

Indokolás

A „csak általános feltételeket" a jogbiztonság érdekében meg kell határozni. Ehhez 
figyelembe kell venni az Európai Bíróság által a 241/83. sz. ügyben használt 
fogalommeghatározást, amelyet konkretizálni kell.

Módosítás 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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 

(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 



PE496.581v03-00 34/184 AM\916800HU.doc

HU

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.

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. Ez azokra 
a megállapodásokra is vonatkozik, 
amelyek – bármilyen korlátozás vagy 
kvóta nélkül – az ajánlatkérő szerv által 
előzetesen rögzített feltételeket teljesítő 
összes gazdasági szereplő számára 
általános és megkülönböztetésmentes 
hozzáférést biztosít a piachoz. A 
városépítészeti szerződések sem 
tekintendők koncessziónak.

Or. de

Indokolás

A koncesszió fogalmának tisztázása. Az eddigi megfogalmazás, amely kifejezetten csak az 
engedélyekre és bizonyos állami területek vagy erőforrások kiaknázására való hivatkozásra 
szorítkozott, nem elég egyértelmű ahhoz, hogy kizárjanak minden olyan eljárást az irányelv 
alkalmazási köréből, amelyek nem vezetnek az ajánlatkérő szerv kizárólagos kiválasztást 
eredményező döntéséhez.

Módosítás 278
Françoise Castex

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 

(6) A koncesszió egy vagy több gazdasági 
szereplő és egy vagy több ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő által kötött visszterhes 
szerződés lehet, amelynek tárgya építési 
beruházások vagy szolgáltatások 
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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 
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.

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. A koncesszió ezenkívül 
lehet valamely szolgáltatás, különösen 
általános gazdasági érdekű szolgáltatás 
határozott időtartamra szóló átruházása, 
amely pontosan megjelölt tevékenységek 
folytatására jogosít egy meghatározott 
területen. A koncesszió ez esetben nem 
„kormányzati beszerzés”, nem „beszerzés” 
és nem „közbeszerzés”. Ezzel szemben 
egyes állami aktusok, például 
felhatalmazások 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.

Or. fr

Módosítás 279
Marc Tarabella

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 

(6) A koncesszió egy vagy több gazdasági 
szereplő és egy vagy több ajánlatkérő szerv 
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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 
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 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 az állami 
aktusok, például felhatalmazások,
engedélyek, szerződés-odaítélések vagy 
hasonló aktusok, 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.

Or. fr

Indokolás

A „koncesszió” kifejezés (6) preambulumbekezdésben javasolt meghatározása 
bizonytalanságot szülhet. Ennek kiküszöbölésére a meghatározott kivételek közé lehetne 
sorolni a „szerződés-odaítéléseket vagy hasonló aktusokat”. Az „egyes” kifejezés felesleges 
és törölhető.

Módosítás 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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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 
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.

(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 
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. A puszta 
engedélyezés, illetve a közjavak vagy 
állami területek hasznosítási jog nem 
tekintendő szolgáltatási koncessziónak.

Or. de

Indokolás

Az engedélyezések és az állami területek vagy közjavak hasznosítási jogának megadása nem 
minősül piaci beszerzési cselekménynek. Ezért pontosítani kell, hogy ezek a tényállások nem 
minősítendők szolgáltatási koncessziónak, és ezért nem tartoznak az irányelv hatálya alá.
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Módosítás 281
Cornelis de Jong

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 
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.

(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 
feltételeit, nem minősülhetnek 
koncessziónak. Ugyanígy, egyes 
megállapodások, amelyek tárgya a 
gazdasági szereplő joga bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására, 
például köz- és magánterületek földbérleti 
szerződéseire, amelyek esetében az állam 
vagy az ajánlatkérő szerv, illetve az 
ajánlatkérő csak a használat általános 
feltételeit és/vagy a földhasználatra 
vonatkozó egyedi, kötelező erejű és jogilag 
érvényesíthető kötelezettségeket határoz
meg, konkrét építmény vagy szolgáltatás 
megszerzése nélkül, nem minősülhetnek 
koncessziónak. E köz- és magánterületek 
földbérleti szerződéseinek keretében az 
alábbi feltételeket kizárólag a 
földhasználatot szabályozó feltételeknek 
és kötelezettségeknek kell tekinteni: a 
bérlő birtokba lépésének feltételei, a 
használat, amelyre a közterületet vagy 
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erőforrást szánják (pl. a megengedett 
használat leírása, a használat 
optimalizálására irányuló kötelezettségek, 
köztük az irányadó teljesítmény-értékek 
vagy környezetvédelmi normák), a 
szerződő feleknek a közterület vagy 
erőforrás karbantartásával kapcsolatos 
kötelezettségei, a szerződés időtartama és 
a bérlő felhagyása a birtoklással, a bérlő 
által fizetendő díj vagy bérleti díj és 
járulékos költségek (a szerződésszegésért 
fizetendő bírságokat is beleértve).

Or. en

Módosítás 282
Heide Rühle

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 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 szokásos működési 
feltételek között 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 
mentesítené a vállalkozót minden 
lehetséges veszteségtől. Egyes, teljes 
mértékben az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által finanszírozott 
megállapodásoknak azonban 
koncessziónak kell minősülniük, 
amennyiben az építési beruházás 
kivitelezője vagy a szolgáltatás nyújtója 



PE496.581v03-00 40/184 AM\916800HU.doc

HU

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.

által végrehajtott beruházás, illetve nála 
felmerült költség megtérülése a 
szolgáltatás vagy az eszköz tényleges 
keresletétől vagy rendelkezésre állásától 
függ.

Or. en

Módosítás 283
Françoise Castex

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 

(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. 
Általánosságban 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 
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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 –
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.

vagy szolgáltatás üzemeltetése során 
felmerült költségek nem térülnek meg a 
koncessziós jogosult számára. Ezenkívül, 
az általános érdekű szolgáltatási 
koncessziók részét képező igazgatás-
átruházás a koncessziós jogosult számára 
azt jelenti, hogy szigorúan végre kell 
hajtania a koncesszióhoz tartozó sajátos 
feladatokat, és különösen érvényesítenie 
kell az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez 
csatolt 26. jegyzőkönyvben egyértelműen 
meghatározott értékeket: a magas 
minőségi szintet, magas fokú biztonságot 
és megfizethetőséget, az egyenlő 
bánásmódot, valamint az egyetemes 
hozzáférés és a felhasználói jogok 
előmozdítását. A koncessziók odaítélésére 
vonatkozó speciális közbeszerzési 
szabályok alkalmazása nem lenne indokolt, 
ha az ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
– 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. fr

Módosítás 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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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 –
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.

(7) 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 szokásos működési 
feltételek között 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 
mentesítené a vállalkozót minden 
lehetséges veszteségtől. Egyes, teljes 
mértékben az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által finanszírozott 
megállapodásoknak azonban
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. en
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Módosítás 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben ágazatspecifikus 
rendelet garanciát ír elő a kiegyenlítésre a 
koncessziós jogosult számára a 
végrehajtott beruházás és a szerződés 
teljesítése során felmerült költségek 
tekintetében, az ilyen szerződés nem 
minősülhet koncessziónak ezen irányelv 
értelmében.

(8) Amennyiben ágazatspecifikus 
rendelet garanciát ír elő a kiegyenlítésre a 
koncessziós jogosult számára a 
végrehajtott beruházás és a szerződés 
teljesítése során felmerült költségek 
tekintetében, az ilyen szerződés nem 
minősülhet koncessziónak ezen irányelv 
értelmében. Ettől viszont meg kell 
különböztetni azt az esetet, amikor 
bizonyos piacokon a működési kockázatot 
már eleve csökkentik. Ez a körülmény 
nem ellentétes egy koncesszió 
elfogadásával (vö. az Európai Bíróság C-
206/08. sz. WAZV Gotha ügyben hozott 
ítéletével).

Or. de

Indokolás

Az Európai Bíróságnak a C-206/08. sz. WAZV Gotha ügyben hozott ítéletével összhangban 
nem helyénvaló megkövetelni a koncessziót odaítélő hatóságtól, hogy élesebb versenyről és 
magasabb gazdasági kockázatról gondoskodjon annál, mint ami az adott ágazatban az 
alkalmazandó szabályozások alapján fennáll.

Módosítás 286
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben ágazatspecifikus rendelet 
garanciát ír elő a kiegyenlítésre a 
koncessziós jogosult számára a 
végrehajtott beruházás és a szerződés 

(8) Amennyiben ágazatspecifikus rendelet 
garanciát ír elő a kiegyenlítésre a 
koncessziós jogosult számára a 
végrehajtott beruházás és a szerződés 
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teljesítése során felmerült költségek 
tekintetében, az ilyen szerződés nem 
minősülhet koncessziónak ezen irányelv 
értelmében.

teljesítése során felmerült költségek 
tekintetében, az ilyen szerződés nem 
minősülhet koncessziónak ezen irányelv 
értelmében. Ezt azonban meg kell 
különböztetni azoktól az esetektől, amikor 
bizonyos piacokhoz kapcsolódó működési 
kockázat kezdettől fogva korlátozott, ezt a 
korlátozott kockázatot viszont teljes 
egészében a koncessziós jogosultra 
hárítják, amely esetben a fenti feltételek 
nem zárják ki a koncessziónak minősítést.

Or. en

(lásd a Bíróság C-206/08. sz. ügyben hozott ítéletét.)

Módosítás 287
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben ágazatspecifikus rendelet 
garanciát ír elő a kiegyenlítésre a 
koncessziós jogosult számára a 
végrehajtott beruházás és a szerződés 
teljesítése során felmerült költségek 
tekintetében, az ilyen szerződés nem 
minősülhet koncessziónak ezen irányelv 
értelmében.

(8) Amennyiben ágazatspecifikus rendelet 
garanciát ír elő a szerződés értékének nem 
kevesebb mint 50%-ára a koncessziós 
jogosult számára a végrehajtott beruházás 
és a szerződés teljesítése során felmerült 
költségek tekintetében, az ilyen szerződés 
nem minősülhet koncessziónak ezen 
irányelv értelmében.

Or. it

Módosítás 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A működési kockázatnak a feleken 
kívül álló tényezőkből kell származnia, 
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ekként pedig nem eredhet abból, hogy 
valamelyik fél nem megfelelően teljesíti a 
szerződést. A működési kockázat lehet 
keresleti kockázat vagy a rendelkezésre 
állás kockázata, vagy keresleti és 
rendelkezésre állási kockázat együttesen. 
A keresleti kockázat alatt a szerződés 
tárgyát képező szolgáltatások iránti 
tényleges kereslethez kapcsolódó 
kockázatot kell érteni. A rendelkezésre 
állás kockázata alatt a szerződés tárgyát 
képező építési beruházás vagy szolgáltatás 
teljesítéséhez kapcsolódó kockázatot kell 
érteni, különösen azt, ha a szolgáltatások 
kínálata és kereslete nem felel meg 
egymásnak, valamint az építmény vagy a 
szolgáltatások hiányosságaiból eredő 
kárért való felelősség kockázatát. A nem 
megfelelő kínálat kockázata vagy a 
felelősség a koncessziós jogosult 
tőkebefektetésekkel és a koncesszió 
teljesítéséhez szükséges más 
beruházásokkal kapcsolatos döntésekből 
fakadhat, és azzal a veszéllyel járhat, hogy 
a nem megfelelő kínálat, illetve az 
építmény vagy a szolgáltatások 
hiányosságai károsan befolyásolják, hogy 
a beruházás a koncessziós szerződés 
tartama alatt megtérüljön a koncessziós 
jogosult számára.

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (2) bekezdésében említett „rendelkezésre állás kockázata” fogalommeghatározása 
és jelentése nem egyértelmű. A javasolt új preambulumbekezdés megpróbálja hozzákapcsolni 
e kockázathoz a koncessziós jogosultnak a koncesszió teljesítése során hozott saját beruházási 
döntéseit (lásd a (19a) (új) preambulumbekezdést).

Módosítás 289
Andreas Schwab

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

(8a) A működési kockázatnak a feleken 
kívül álló tényezőkből kell erednie, nem 
származhat tehát abból, hogy valamelyik 
fél nem megfelelően teljesíti a szerződést. 
A működési kockázat lehet keresleti 
kockázat vagy a rendelkezésre állás 
kockázata, vagy keresleti és rendelkezésre 
állási kockázat együttesen. A keresleti 
kockázat a szerződés tárgyát képező 
építmények és szolgáltatások iránti 
tényleges kereslethez kapcsolódó 
kockázat. A rendelkezésre állás kockázata 
alatt a szerződés tárgyát képező építési 
beruházás vagy szolgáltatás teljesítéséhez 
kapcsolódó kockázatot kell érteni, 
különösen azt, ha a szolgáltatások 
kínálata és kereslete nem felel meg 
egymásnak, valamint az építmény vagy a 
szolgáltatások hiányosságaiból eredő 
kárért való felelősség kockázatát. 
Elegendő (ahhoz, hogy a szerződés 
koncessziónak minősüljön), ha a szállító 
átvállalja az ajánlatkérő szervet terhelő 
működési kockázat egészét vagy jelentős 
részét, még akkor is, ha a szóban forgó 
kockázat az adott szolgáltatásra vonatkozó 
részletes közjogi szabályok miatt kezdettől 
fogva igen korlátozott.

Or. en

Indokolás

A homályos fogalommeghatározás elkerülése érdekében a „működési kockázat” 
meghatározásának a keresleti kockázat és a rendelkezésre állás kockázata fogalmán kell 
alapulnia. A megfogalmazásnak ezenfelül figyelembe kell vennie a Bíróság C-206/08. sz. 
ügyben (Eurawasser-ügy) és C-274/09. sz. ügyben (Stadler-ügy) hozott döntését.

Módosítás 290
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A különleges, illetve kizárólagos jogok 
fogalma központi kérdés ezen irányelv 
hatályának meghatározásában, mivel azok 
a szervezetek, amelyek a 4. cikk (1) 
bekezdésének 1) pontja értelmében nem 
ajánlatkérők és nem közvállalkozások, csak 
annyiban tartoznak az irányelv hatálya alá, 
amennyiben ilyen jogok alapján folytatnak 
bizonyos tevékenységeket. Ezért 
helyénvaló tisztázni, hogy azok a jogok, 
amelyeket olyan eljárás során adtak meg, 
amelyben biztosították a megfelelő 
nyilvánosságot, és amelyben a jogok 
megadása objektív kritériumok, 
nevezetesen az uniós jogszabályok alapján 
történt, ezen irányelv alkalmazásában 
nem tartoznak a különleges, illetve 
kizárólagos jogok körébe. Ezek közé a 
jogszabályok közé tartozik a földgáz belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról 
szóló, 1998. június 22-i 98/30/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 1996. december 19-i 
96/92/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a közösségi postai szolgáltatások 
belső piacának fejlesztésére és a 
szolgáltatás minőségének javítására 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. 
december 15-i 97/67/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
szénhidrogének kutatására, feltárására és 
kitermelésére vonatkozó engedélyek 
megadásának és felhasználásának 
feltételeiről szóló, 1994. május 20-i 
94/22/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, és a vasúti és közúti 
személyszállítási közszolgáltatásról, 
valamint az 1191/69/EGK és az 
1107/709/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-
i 1370/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet. A közszféra fellépésének 
egyre sokrétűbb megjelenési formái 
szükségessé tették a közbeszerzés 

A különleges, illetve kizárólagos jogok 
fogalma központi kérdés ezen irányelv 
hatályának meghatározásában, mivel azok 
a szervezetek, amelyek a 4. cikk (1) 
bekezdésének 1) pontja értelmében nem 
ajánlatkérők és nem közvállalkozások, csak 
annyiban tartoznak e rendelkezések hatálya 
alá, amennyiben ilyen jogok alapján 
folytatnak bizonyos tevékenységeket.
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fogalmának egyértelműbb 
meghatározását. A koncesszióra 
vonatkozó uniós szabályok olyan építési 
beruházás vagy szolgáltatás megszerzésére 
vonatkoznak, amelynek ellenszolgáltatása 
az említett építési beruházás vagy 
szolgáltatás hasznosítása. A megszerzés 
fogalma tágan értendő, a szóban forgó 
építési beruházás vagy szolgáltatásnyújtás 
előnyeinek megszerzése értelmében, 
amihez nem feltétlenül szükséges minden 
esetben az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő részére történő tulajdonjog-
átruházás. Továbbá egy tevékenységnek 
pusztán a finanszírozása – amelyhez 
gyakran kapcsolódik az átvett összegek 
visszatérítésének kötelezettsége, ha azokat 
nem használták fel a szándékolt célokra –
általában nem tartozik ezen irányelv 
hatálya alá.

Or. en

Módosítás 291
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A különleges, illetve kizárólagos jogok 
fogalma központi kérdés ezen irányelv 
hatályának meghatározásában, mivel azok 
a szervezetek, amelyek a 4. cikk (1) 
bekezdésének 1) pontja értelmében nem 
ajánlatkérők és nem közvállalkozások, csak 
annyiban tartoznak az irányelv hatálya alá, 
amennyiben ilyen jogok alapján folytatnak 
bizonyos tevékenységeket. Ezért 
helyénvaló tisztázni, hogy azok a jogok, 
amelyeket olyan eljárás során adtak meg, 
amelyben biztosították a megfelelő 
nyilvánosságot, és amelyben a jogok 
megadása objektív kritériumok, 
nevezetesen uniós jogszabályok alapján 

(9) A különleges, illetve kizárólagos jogok 
fogalma központi kérdés ezen irányelv 
hatályának meghatározásában, mivel azok 
a szervezetek, amelyek a 4. cikk (1) 
bekezdésének 1) pontja értelmében nem 
ajánlatkérők és nem közvállalkozások, csak 
annyiban tartoznak az irányelv hatálya alá, 
amennyiben ilyen jogok alapján folytatnak 
bizonyos tevékenységeket. Ezért 
helyénvaló tisztázni, hogy azok a jogok, 
amelyeket olyan eljárás során adtak meg, 
amelyben biztosították a megfelelő 
nyilvánosságot, és amelyben a jogok 
megadása objektív kritériumok, 
nevezetesen uniós jogszabályok alapján 
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történt, ezen irányelv alkalmazásában nem 
tartoznak a különleges, illetve kizárólagos 
jogok körébe. Ezek közé a jogszabályok 
közé tartozik a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 1998. 
június 22-i 98/30/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, a villamos energia belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról 
szóló, 1996. december 19-i 96/92/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 
közösségi postai szolgáltatások belső 
piacának fejlesztésére és a szolgáltatás 
minőségének javítására vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 1997. december 15-i 
97/67/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a szénhidrogének kutatására, 
feltárására és kitermelésére vonatkozó 
engedélyek megadásának és 
felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. 
május 20-i 94/22/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, és a vasúti és közúti 
személyszállítási közszolgáltatásról, 
valamint az 1191/69/EGK és az 
1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-
i 1370/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet. A közszféra fellépésének 
egyre sokrétűbb megjelenési formái 
szükségessé tették a közbeszerzés 
fogalmának egyértelműbb meghatározását. 
A koncesszióra vonatkozó uniós szabályok 
olyan építési beruházás vagy szolgáltatás 
megszerzésére vonatkoznak, amelynek
ellenszolgáltatása az említett építési 
beruházás vagy szolgáltatás hasznosítása.
A megszerzés fogalma tágan értendő, a 
szóban forgó építési beruházás vagy 
szolgáltatásnyújtás előnyeinek 
megszerzése értelmében, amihez nem 
feltétlenül szükséges minden esetben az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
részére történő tulajdonjog-átruházás. 
Továbbá egy tevékenységnek pusztán a 
finanszírozása – amelyhez gyakran 
kapcsolódik az átvett összegek 
visszatérítésének kötelezettsége, ha azokat 
nem használták fel a szándékolt célokra –
általában nem tartozik ezen irányelv 

történt, ezen irányelv alkalmazásában nem 
tartoznak a különleges, illetve kizárólagos 
jogok körébe. Ezek közé a jogszabályok 
közé tartozik a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 1998. 
június 22-i 98/30/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, a villamos energia belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról 
szóló, 1996. december 19-i 96/92/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 
közösségi postai szolgáltatások belső 
piacának fejlesztésére és a szolgáltatás 
minőségének javítására vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 1997. december 15-i 
97/67/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a szénhidrogének kutatására, 
feltárására és kitermelésére vonatkozó 
engedélyek megadásának és 
felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. 
május 20-i 94/22/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, és a vasúti és közúti 
személyszállítási közszolgáltatásról, 
valamint az 1191/69/EGK és az 
1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-
i 1370/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet. A közszféra fellépésének 
egyre sokrétűbb megjelenési formái 
szükségessé tették a közbeszerzés 
fogalmának egyértelműbb meghatározását. 
A koncesszióra vonatkozó uniós szabályok 
építési beruházás vagy szolgáltatás 
megszerzésére, illetve az igazgatás 
határozott időtartamra szóló 
átruházására, ezen belül pontosan 
megjelölt és meghatározott területen 
végzett tevékenységekre vonatkoznak –
mindezek ellenszolgáltatása az említett 
építési beruházásnak vagy szolgáltatásnak
a koncessziós jogosult saját kockázatára 
és veszélyére történő hasznosítása.
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hatálya alá.

Or. fr

Módosítás 292
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A különleges, illetve kizárólagos jogok 
fogalma központi kérdés ezen irányelv 
hatályának meghatározásában, mivel azok 
a szervezetek, amelyek a 4. cikk (1) 
bekezdésének 1) pontja értelmében nem 
ajánlatkérők és nem közvállalkozások, csak 
annyiban tartoznak az irányelv hatálya alá, 
amennyiben ilyen jogok alapján folytatnak 
bizonyos tevékenységeket. Ezért 
helyénvaló tisztázni, hogy azok a jogok, 
amelyeket olyan eljárás során adtak meg, 
amelyben biztosították a megfelelő 
nyilvánosságot, és amelyben a jogok 
megadása objektív kritériumok, 
nevezetesen uniós jogszabályok alapján 
történt, ezen irányelv alkalmazásában nem 
tartoznak a különleges, illetve kizárólagos 
jogok körébe. Ezek közé a jogszabályok 
közé tartozik a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 1998. 
június 22-i 98/30/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, a villamos energia belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról 
szóló, 1996. december 19-i 96/92/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 
közösségi postai szolgáltatások belső 
piacának fejlesztésére és a szolgáltatás 
minőségének javítására vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 1997. december 15-i 
97/67/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a szénhidrogének kutatására, 
feltárására és kitermelésére vonatkozó 
engedélyek megadásának és 
felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. 

(9) A különleges, illetve kizárólagos jogok 
fogalma központi kérdés ezen irányelv 
hatályának meghatározásában, mivel azok 
a szervezetek, amelyek a 4. cikk (1) 
bekezdésének 1) pontja értelmében nem 
ajánlatkérők és nem közvállalkozások, csak 
annyiban tartoznak az irányelv hatálya alá, 
amennyiben ilyen jogok alapján folytatnak 
bizonyos tevékenységeket. Ezért 
helyénvaló tisztázni, hogy azok a jogok, 
amelyeket olyan eljárás során adtak meg, 
amelyben biztosították a megfelelő 
nyilvánosságot, és amelyben a jogok 
megadása objektív kritériumok, 
nevezetesen uniós jogszabályok alapján 
történt, ezen irányelv alkalmazásában nem 
tartoznak a különleges, illetve kizárólagos 
jogok körébe. Ezek közé a jogszabályok 
közé tartozik a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 1998. 
június 22-i 98/30/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, a villamos energia belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról 
szóló, 1996. december 19-i 96/92/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 
közösségi postai szolgáltatások belső 
piacának fejlesztésére és a szolgáltatás 
minőségének javítására vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 1997. december 15-i 
97/67/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a szénhidrogének kutatására, 
feltárására és kitermelésére vonatkozó 
engedélyek megadásának és 
felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. 
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május 20-i 94/22/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, és a vasúti és közúti 
személyszállítási közszolgáltatásról, 
valamint az 1191/69/EGK és az
1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-
i 1370/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet. A közszféra fellépésének 
egyre sokrétűbb megjelenési formái 
szükségessé tették a közbeszerzés 
fogalmának egyértelműbb meghatározását. 
A koncesszióra vonatkozó uniós szabályok 
olyan építési beruházás vagy szolgáltatás 
megszerzésére vonatkoznak, amelynek 
ellenszolgáltatása az említett építési 
beruházás vagy szolgáltatás hasznosítása. 
A megszerzés fogalma tágan értendő, a 
szóban forgó építési beruházás vagy 
szolgáltatásnyújtás előnyeinek 
megszerzése értelmében, amihez nem 
feltétlenül szükséges minden esetben az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
részére történő tulajdonjog-átruházás. 
Továbbá egy tevékenységnek pusztán a 
finanszírozása – amelyhez gyakran 
kapcsolódik az átvett összegek 
visszatérítésének kötelezettsége, ha azokat 
nem használták fel a szándékolt célokra –
általában nem tartozik ezen irányelv 
hatálya alá.

május 20-i 94/22/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, és a vasúti és közúti 
személyszállítási közszolgáltatásról, 
valamint az 1191/69/EGK és az 
1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-
i 1370/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, valamint bármely más 
tagállami jogszabály, amely megfelel a 
Szerződésben meghatározott egyenlő 
bánásmód, átláthatóság, arányosság és 
kölcsönös elismerés elveinek. A közszféra 
fellépésének egyre sokrétűbb megjelenési 
formái szükségessé tették a közbeszerzés 
fogalmának egyértelműbb meghatározását. 
A koncesszióra vonatkozó uniós szabályok 
olyan építési beruházás vagy szolgáltatás 
megszerzésére vonatkoznak, amelynek 
ellenszolgáltatása az említett építési 
beruházás vagy szolgáltatás hasznosítása. 
A megszerzés fogalma tágan értendő, a 
szóban forgó építési beruházás vagy 
szolgáltatásnyújtás előnyeinek 
megszerzése értelmében, amihez nem 
feltétlenül szükséges minden esetben az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
részére történő tulajdonjog-átruházás. 
Továbbá egy tevékenységnek pusztán a 
finanszírozása – amelyhez gyakran 
kapcsolódik az átvett összegek 
visszatérítésének kötelezettsége, ha azokat 
nem használták fel a szándékolt célokra –
általában nem tartozik ezen irányelv 
hatálya alá.

Or. it

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra megfogalmazza – a félreértelmezés lehetősége nélkül – a 
közüzemi ágazat beszerzési eljárásairól szóló 2004/17/EK irányelvben már alkalmazott 
alapfogalmat, amelynek értelmében „a valamely tagállam által bármilyen formában – a 
koncessziót is beleértve –, objektív, arányos és megkülönböztetés-mentes szempontok alapján, 
korlátozott számú vállalkozás számára megadott jogok […] szintén nem tekinthetők 
különleges, illetve kizárólagos jognak”.
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Módosítás 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Szükségesnek bizonyult annak 
pontosítása is, mi értendő egyetlen 
beszerzés alatt, amelynek eredményeként 
az adott beszerzés céljából valamennyi 
koncesszió egybeszámított értékét kell 
figyelembe venni az ezen irányelvben 
meghatározott határérték szempontjából, 
és a beszerzést egészében kell közzétenni, 
lehetőleg részekre bontva. Az egyetlen 
beszerzés fogalma magában foglalja egy 
adott projekt megvalósításához szükséges 
összes árubeszerzést, építési beruházást és 
szolgáltatást. Egyetlen projekt létére utaló 
jelek lehetnek például az ajánlatkérő szerv 
átfogó előzetes tervezése és koncepciója, 
az, hogy a különböző beszerzett elemek 
egyetlen gazdasági és technikai funkciót 
töltenek be, vagy hogy más logikus módon 
kapcsolódnak egymáshoz.

törölve

Or. de

Indokolás

A „projekt” itt használt fogalma pontatlan. Nem segít abban, hogy pontosan meghatározzák a 
koncesszió értékét, mivel végső soron a gyakorlatban gyakran nem lehet egyértelműen 
tisztázni, hogy milyen korai beruházást kell még számításba venni. Ennek során fennáll annak 
a veszélye, hogy a „projekt” fogalom használata rendszeresen ahhoz vezet, hogy túl magasan 
állapítják meg a koncesszió értékét.

Módosítás 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Szükségesnek bizonyult annak 
pontosítása is, mi értendő egyetlen 
beszerzés alatt, amelynek eredményeként 
az adott beszerzés céljából valamennyi 
koncesszió egybeszámított értékét kell 
figyelembe venni az ezen irányelvben 
meghatározott határérték szempontjából, 
és a beszerzést egészében kell közzétenni, 
lehetőleg részekre bontva. Az egyetlen 
beszerzés fogalma magában foglalja egy 
adott projekt megvalósításához szükséges 
összes árubeszerzést, építési beruházást és 
szolgáltatást. Egyetlen projekt létére utaló 
jelek lehetnek például az ajánlatkérő szerv 
átfogó előzetes tervezése és koncepciója, 
az, hogy a különböző beszerzett elemek 
egyetlen gazdasági és technikai funkciót 
töltenek be, vagy hogy más logikus módon 
kapcsolódnak egymáshoz.

törölve

Or. de

Indokolás

A preambulumbekezdés törlése a 6. cikk (2) bekezdésében az „egyetlen projekt” fogalom 
törlése miatt, mivel a szerződések összevonása problémákat okoz.

Módosítás 295
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Szükségesnek bizonyult annak 
pontosítása is, mi értendő egyetlen 
beszerzés alatt, amelynek eredményeként 
az adott beszerzés céljából valamennyi 
koncesszió egybeszámított értékét kell 
figyelembe venni az ezen irányelvben 
meghatározott határérték szempontjából, 
és a beszerzést egészében kell közzétenni, 

(10) Ez az irányelv csak bizonyos 
értékhatár feletti koncessziós 
szerződésekre alkalmazandó. Ezért meg 
kell határozni a koncesszió becsült 
értékének kiszámítására vonatkozó 
módszert, amelynek az építési beruházási 
és a szolgáltatási koncesszió esetében 
egyaránt azonosnak kell lennie, mivel e 
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lehetőleg részekre bontva. Az egyetlen 
beszerzés fogalma magában foglalja egy 
adott projekt megvalósításához szükséges 
összes árubeszerzést, építési beruházást és 
szolgáltatást. Egyetlen projekt létére utaló 
jelek lehetnek például az ajánlatkérő szerv 
átfogó előzetes tervezése és koncepciója, 
az, hogy a különböző beszerzett elemek 
egyetlen gazdasági és technikai funkciót 
töltenek be, vagy hogy más logikus módon 
kapcsolódnak egymáshoz.

tekintetben a legtöbb szerződés vegyes.

Or. en

Módosítás 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Szükségesnek bizonyult annak 
pontosítása is, mi értendő egyetlen 
beszerzés alatt, amelynek eredményeként 
az adott beszerzés céljából valamennyi 
koncesszió egybeszámított értékét kell 
figyelembe venni az ezen irányelvben 
meghatározott határérték szempontjából, 
és a beszerzést egészében kell közzétenni, 
lehetőleg részekre bontva. Az egyetlen 
beszerzés fogalma magában foglalja egy 
adott projekt megvalósításához szükséges 
összes árubeszerzést, építési beruházást és 
szolgáltatást. Egyetlen projekt létére utaló
jelek lehetnek például az ajánlatkérő szerv 
átfogó előzetes tervezése és koncepciója, 
az, hogy a különböző beszerzett elemek 
egyetlen gazdasági és technikai funkciót 
töltenek be, vagy hogy más logikus módon 
kapcsolódnak egymáshoz.

(10) A koncesszió becsült értékének 
kiszámítása során az ajánlatkérő 
szerveknek és az ajánlatkérőknek az egy 
adott potenciális koncessziós jogosult 
szempontjából egyetlen koncessziós 
projekthez tartozó koncessziók együttes 
értékét kell figyelembe venniük. Egyetlen 
projekt létére utaló jel lehet az, hogy a 
különböző elemek egyetlen gazdasági és 
technikai funkciót töltenek be, hasonló 
típusú beruházásokat igényelnek a 
koncessziós jogosult részéről, továbbá 
hasonló kezdőnappal induló és 
időtartamú koncessziót igényelnek.

Or. en
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Indokolás

A (10) preambulumbekezdés újrafogalmazásának célja a koncessziók speciális jellegének jobb 
megjelenítése. A szöveget főként a koncessziós jogosult szempontjából kell megfogalmazni. Ez 
a szöveg szintén tartalmazza az „egyetlen projekt” fogalmának magyarázatát, amely 
korábban a 6. cikkben szerepelt. A hatóság szempontjából egyetlen átfogó projekthez 
különböző piaci résztvevőket vonzó különböző típusú koncessziók tartozhatnak, amelyeket 
indokoltan ítélnek oda különböző koncessziókként.

Módosítás 297
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A piac tényleges megnyitása 
érdekében, valamint a koncesszió-
odaítélési szabályoknak a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban történő alkalmazásában 
megvalósuló tisztességes egyensúly 
biztosítása érdekében az érintett
szervezeteket nem a jogállásuk alapján, 
hanem más szempontok szerint kell 
meghatározni. Biztosítani kell tehát azt, 
hogy a közszektorban és a 
magánszektorban működő ajánlatkérőkkel 
szemben tanúsított egyenlő bánásmód ne 
sérüljön. A Szerződés 345. cikkével 
összhangban arról is gondoskodni kell, 
hogy a tagállamok tulajdoni rendjére 
irányadó szabályok megsértésére ne 
kerüljön sor.

(11) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
szervezeteket nem a jogállásuk alapján, 
hanem más szempontok szerint kell 
meghatározni. Biztosítani kell tehát azt, 
hogy a közszektorban és a 
magánszektorban működő ajánlatkérőkkel 
szemben tanúsított egyenlő bánásmód ne 
sérüljön. A Szerződés 345. cikkével 
összhangban arról is gondoskodni kell, 
hogy a tagállamok tulajdoni rendjére 
irányadó szabályok megsértésére ne 
kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 298
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A piac tényleges megnyitása 
érdekében, valamint a koncesszió-
odaítélési szabályoknak a vízügyi,
energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban történő alkalmazásában 
megvalósuló tisztességes egyensúly 
biztosítása érdekében az érintett 
szervezeteket nem a jogállásuk alapján, 
hanem más szempontok szerint kell 
meghatározni. Biztosítani kell tehát azt, 
hogy a közszektorban és a 
magánszektorban működő ajánlatkérőkkel 
szemben tanúsított egyenlő bánásmód ne 
sérüljön. A Szerződés 345. cikkével 
összhangban arról is gondoskodni kell, 
hogy a tagállamok tulajdoni rendjére 
irányadó szabályok megsértésére ne 
kerüljön sor.

(11) A piac tényleges megnyitása 
érdekében, valamint a koncesszió-
odaítélési szabályoknak az energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban történő 
alkalmazásában megvalósuló tisztességes 
egyensúly biztosítása érdekében az érintett 
szervezeteket nem a jogállásuk alapján,
hanem más szempontok szerint kell 
meghatározni. Biztosítani kell tehát azt, 
hogy a közszektorban és a 
magánszektorban működő ajánlatkérőkkel 
szemben tanúsított egyenlő bánásmód ne 
sérüljön. A Szerződés 345. cikkével 
összhangban arról is gondoskodni kell, 
hogy a tagállamok tulajdoni rendjére 
irányadó szabályok megsértésére ne 
kerüljön sor.

Or. de

Módosítás 299
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A piac tényleges megnyitása 
érdekében, valamint a koncesszió-
odaítélési szabályoknak a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban történő alkalmazásában 
megvalósuló tisztességes egyensúly 
biztosítása érdekében az érintett 
szervezeteket nem a jogállásuk alapján, 
hanem más szempontok szerint kell 
meghatározni. Gondoskodni kell tehát 
arról, hogy a közszektorban és a 
magánszektorban működő 
ajánlatkérőkkel szemben tanúsított 
egyenlő bánásmód ne sérüljön. A 

(11) A piac tényleges megnyitása 
érdekében, valamint a koncesszió-
odaítélési szabályoknak a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban történő alkalmazásában 
megvalósuló tisztességes egyensúly 
biztosítása érdekében az érintett 
szervezeteket a hatóságok által 
megállapított sajátos feladatokra 
tekintettel egyértelműen meg kell 
határozni. A Szerződés 345. cikkével 
összhangban arról is gondoskodni kell, 
hogy a tagállamok tulajdoni rendjére 
irányadó szabályok megsértésére ne 
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Szerződés 345. cikkével összhangban arról 
is gondoskodni kell, hogy a tagállamok 
tulajdoni rendjére irányadó szabályok 
megsértésére ne kerüljön sor.

kerüljön sor.

Or. fr

Módosítás 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A piac tényleges megnyitása 
érdekében, valamint a koncesszió-
odaítélési szabályoknak a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban történő alkalmazásában 
megvalósuló tisztességes egyensúly 
biztosítása érdekében az érintett 
szervezeteket nem a jogállásuk alapján, 
hanem más szempontok szerint kell 
meghatározni. Biztosítani kell tehát azt, 
hogy a közszektorban és a 
magánszektorban működő ajánlatkérőkkel 
szemben tanúsított egyenlő bánásmód ne 
sérüljön. A Szerződés 345. cikkével 
összhangban arról is gondoskodni kell, 
hogy a tagállamok tulajdoni rendjére 
irányadó szabályok megsértésére ne 
kerüljön sor.

(11) Biztosítani kell a közszektorban és a 
magánszektorban működő ajánlatkérőkkel 
szemben tanúsított egyenlő bánásmódot. A 
Szerződés 345. cikkével összhangban arról 
is gondoskodni kell, hogy a tagállamok 
tulajdoni rendjére irányadó szabályok 
megsértésére ne kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

(11a) Az irányelv által az érintett 
szervezeteket nem szabad a jogállásuk 
alapján meghatározni. Biztosítani kell 
tehát azt, hogy a közszektorban és a 
magánszektorban működő 
ajánlatkérőkkel szemben tanúsított 
egyenlő bánásmód ne sérüljön. A 
Szerződés 345. cikkével összhangban arról 
is gondoskodni kell, hogy a tagállamok 
tulajdoni rendjére irányadó szabályok 
megsértésére ne kerüljön sor.

Or. de

Módosítás 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az EUMSZ 26. jegyzőkönyvvel 
összefüggésben értelmezett 14. cikke 
értelmében az illetékes nemzeti, regionális 
és helyi hatóságoknak széleskörű 
mérlegelési jogkörük van annak 
eldöntésére nézve, hogy az általános 
érdekű szolgáltatások tekintetében 
szerződéseket ítélnek-e oda.

Or. en

Módosítás 303
Cornelis de Jong

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

(12a) Az Európai Unió Bírósága 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatával 
összhangban, mivel a szerencsejáték-
tevékenység olyan különleges gazdasági 
tevékenységnek minősül, amely 
közvetlenül nem tartozik a Szerződés 
szabályainak alkalmazási körébe, hiszen a 
tagállamok szabadon dönthetnek –
egyetlen vagy több – kizárólagos 
koncesszióról, a szerencsejáték-
tevékenység ezen irányelv hatálya alá 
vonása jogbizonytalanságot teremtene. 
Helyénvaló tehát a szerencsejátékok 
kizárása ezen irányelv hatálya alól.

Or. en

Módosítás 304
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Indokolt kizárni az irányelv 
alkalmazási köréből egyes 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókat, amelyeket a gazdasági 
szereplőt kihirdetett nemzeti törvény vagy 
közigazgatási rendelkezés alapján 
megillető és annak a III. mellékletben 
meghatározott tevékenységekhez 
kapcsolódó hálózati infrastruktúra 
irányítására vonatkozó, a Szerződésben és 
az uniós ágazati jogszabályokban foglalt 
előírásokkal összhangban odaítélt 
kizárólagos jog alapján olyan gazdasági 
szereplőnek ítéltek oda, amely maga is 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, mivel 
az ilyen kizárólagos jog lehetetlenné teszi 
versenytárgyalás alkalmazását. Ettől 
eltérve és az ezen irányelv hatálya alóli 

(13) Indokolt kizárni az irányelv 
alkalmazási köréből egyes 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókat, amelyeket a gazdasági 
szereplőt kihirdetett nemzeti törvény, 
rendelet vagy közigazgatási rendelkezés 
alapján megillető és annak a III. 
mellékletben meghatározott 
tevékenységekhez kapcsolódó hálózati 
infrastruktúra irányítására vonatkozó, a 
Szerződésben és az uniós ágazati 
jogszabályokban foglalt előírásokkal 
összhangban odaítélt kizárólagos jog 
alapján ítéltek oda valamely gazdasági 
szereplőnek, mivel az ilyen kizárólagos jog 
lehetetlenné teszi versenytárgyalás 
alkalmazását. Ettől eltérve és az ezen 
irányelv hatálya alóli általános kizárás jogi 
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általános kizárás jogi következményeinek 
sérelme nélkül, a 8. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott koncessziókra vonatkoznia 
kell annak a kötelezettségnek, hogy az 
alapvető átláthatóság biztosítása érdekében 
a koncessziós eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatót kell közzétenni, kivéve, ha 
ágazati jogszabály rendelkezik az említett 
átláthatóság feltételeiről.

következményeinek sérelme nélkül, a III. 
mellékletben felsorolt tevékenységekkel 
összefüggő hálózati infrastruktúra 
irányításával kapcsolatos koncessziókra 
vonatkoznia kell annak a kötelezettségnek, 
hogy az alapvető átláthatóság biztosítása 
érdekében a koncessziós eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni, kivéve, ha ágazati jogszabály 
rendelkezik az említett átláthatóság 
feltételeiről.

Or. en

Módosítás 305
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Indokolt kizárni az irányelv 
alkalmazási köréből egyes 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókat, amelyeket a gazdasági 
szereplőt kihirdetett nemzeti törvény vagy 
közigazgatási rendelkezés alapján 
megillető és annak a III. mellékletben 
meghatározott tevékenységekhez 
kapcsolódó hálózati infrastruktúra 
irányítására vonatkozó, a Szerződésben és
az uniós ágazati jogszabályokban foglalt 
előírásokkal összhangban odaítélt 
kizárólagos jog alapján olyan gazdasági 
szereplőnek ítéltek oda, amely maga is 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, mivel 
az ilyen kizárólagos jog lehetetlenné teszi 
versenytárgyalás alkalmazását. Ettől 
eltérve és az ezen irányelv hatálya alóli 
általános kizárás jogi következményeinek 
sérelme nélkül, a 8. cikk (1) bekezdésében
meghatározott koncessziókra vonatkoznia 
kell annak a kötelezettségnek, hogy az 
alapvető átláthatóság biztosítása érdekében 
a koncessziós eljárás eredményéről szóló 

(13) Indokolt kizárni az irányelv 
alkalmazási köréből egyes 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókat, amelyeket olyan gazdasági 
szereplőnek ítéltek oda, aki kihirdetett 
nemzeti törvény, rendelet vagy 
közigazgatási rendelkezés alapján, a 
Szerződésben vagy az uniós ágazati 
jogszabályokban foglalt előírásokkal 
összhangban odaítélt kizárólagos joggal 
rendelkezik, mivel az ilyen kizárólagos jog 
lehetetlenné teszi versenytárgyalás 
alkalmazását. A kérdéses koncessziók a 
III. mellékletben meghatározott 
tevékenységekhez kapcsolódó hálózati 
infrastruktúra irányítására vonatkozó 
koncessziók, vagy a III. mellékletben 
meghatározott és az ezen irányelv 
elfogadásakor törvényi vagy rendeleti 
előírások alapján nemzeti szinten 
szabályozott díjtételeket alkalmazó 
tevékenységre irányuló koncessziók. Ettől 
eltérve és az ezen irányelv hatálya alóli 
általános kizárás jogi következményeinek 
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tájékoztatót kell közzétenni, kivéve, ha 
ágazati jogszabály rendelkezik az említett 
átláthatóság feltételeiről.

sérelme nélkül, a III. mellékletben
meghatározott tevékenységekhez 
kapcsolódó hálózati infrastruktúra 
irányítására vonatkozó koncessziókra, 
vagy a III. mellékletben meghatározott és 
az ezen irányelv elfogadásakor nemzeti 
szinten szabályozott díjtételeket alkalmazó 
tevékenységre irányuló koncessziókra
vonatkoznia kell annak a kötelezettségnek, 
hogy az alapvető átláthatóság biztosítása 
érdekében a koncessziós eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni, kivéve, ha ágazati jogszabály 
rendelkezik az említett átláthatóság 
feltételeiről.

Or. fr

Indokolás

Az előadó 9. módosításának ((13) preambulumbekezdés) egyértelművé tétele, összhangban az 
irányelvjavaslat 8. cikke (1) bekezdésének új szövegezésével (69. módosítás).

Módosítás 306
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Indokolt kizárni az irányelv 
alkalmazási köréből egyes 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókat, amelyeket a gazdasági 
szereplőt kihirdetett nemzeti törvény vagy 
közigazgatási rendelkezés alapján 
megillető és annak a III. mellékletben 
meghatározott tevékenységekhez 
kapcsolódó hálózati infrastruktúra 
irányítására vonatkozó, a Szerződésben és 
az uniós ágazati jogszabályokban foglalt 
előírásokkal összhangban odaítélt
kizárólagos jog alapján olyan gazdasági 
szereplőnek ítéltek oda, amely maga is 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, mivel 

(13) Indokolt kizárni az irányelv 
alkalmazási köréből egyes 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókat, amelyeket olyan gazdasági 
szereplőnek ítéltek oda, amely nemzeti 
törvény, rendelet vagy közigazgatási 
rendelkezés alapján, a Szerződésben és az 
uniós ágazati jogszabályokban foglalt 
előírásokkal összhangban kizárólagos jogot 
élvez, mivel az ilyen kizárólagos jog 
lehetetlenné teszi versenytárgyalás 
alkalmazását. Az említett koncessziók a
III. mellékletben meghatározott 
tevékenységekhez kapcsolódó hálózati 
infrastruktúra irányításával függnek 
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az ilyen kizárólagos jog lehetetlenné teszi 
versenytárgyalás alkalmazását. Ettől 
eltérve és az ezen irányelv hatálya alóli 
általános kizárás jogi következményeinek 
sérelme nélkül, a 8. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott koncessziókra vonatkoznia 
kell annak a kötelezettségnek, hogy az 
alapvető átláthatóság biztosítása 
érdekében a koncessziós eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni, kivéve, ha ágazati jogszabály 
rendelkezik az említett átláthatóság 
feltételeiről.

össze, vagy olyan tevékenységre 
vonatkoznak, amelyre nemzeti szinten 
szabályozott vámfizetési kötelezettség 
vonatkozik, vagy amelynek esetében a 
társadalmi-gazdasági érdek fontosabbnak 
tekinthető.

Or. en

Módosítás 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Indokolt kizárni az irányelv 
alkalmazási köréből egyes 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókat, amelyeket a gazdasági 
szereplőt kihirdetett nemzeti törvény vagy 
közigazgatási rendelkezés alapján 
megillető és annak a III. mellékletben 
meghatározott tevékenységekhez 
kapcsolódó hálózati infrastruktúra 
irányítására vonatkozó, a Szerződésben és 
az uniós ágazati jogszabályokban foglalt 
előírásokkal összhangban odaítélt 
kizárólagos jog alapján olyan gazdasági 
szereplőnek ítéltek oda, amely maga is 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, mivel 
az ilyen kizárólagos jog lehetetlenné teszi 
versenytárgyalás alkalmazását. Ettől 
eltérve és az ezen irányelv hatálya alóli 
általános kizárás jogi következményeinek 
sérelme nélkül, a 8. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott koncessziókra vonatkoznia 
kell annak a kötelezettségnek, hogy az 

(13) Indokolt kizárni az irányelv 
alkalmazási köréből egyes 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókat, amelyeket a gazdasági 
szereplőt kihirdetett nemzeti törvény vagy 
közigazgatási rendelkezés alapján 
megillető – mint a pihenési célú 
idegenforgalomra irányuló állami
területre vonatkozó tengeri koncessziók 
esetében –, és annak a III. mellékletben 
meghatározott tevékenységekhez 
kapcsolódó hálózati infrastruktúra 
irányítására vonatkozó, a Szerződésben és 
az uniós ágazati jogszabályokban foglalt 
előírásokkal összhangban odaítélt 
kizárólagos jog alapján olyan gazdasági 
szereplőnek ítéltek oda, amely maga is 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, mivel 
az ilyen kizárólagos jog lehetetlenné teszi 
versenytárgyalás alkalmazását. Ettől 
eltérve és az ezen irányelv hatálya alóli 
általános kizárás jogi következményeinek 
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alapvető átláthatóság biztosítása érdekében 
a koncessziós eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatót kell közzétenni, kivéve, ha 
ágazati jogszabály rendelkezik az említett 
átláthatóság feltételeiről.

sérelme nélkül, a 8. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott koncessziókra vonatkoznia 
kell annak a kötelezettségnek, hogy az 
alapvető átláthatóság biztosítása érdekében 
a koncessziós eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatót kell közzétenni, kivéve, ha 
ágazati jogszabály rendelkezik az említett 
átláthatóság feltételeiről.

Or. it

Módosítás 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Indokolt kizárni az irányelv 
alkalmazási köréből egyes 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókat, amelyeket a gazdasági 
szereplőt kihirdetett nemzeti törvény vagy 
közigazgatási rendelkezés alapján 
megillető és annak a III. mellékletben 
meghatározott tevékenységekhez 
kapcsolódó hálózati infrastruktúra 
irányítására vonatkozó, a Szerződésben és 
az uniós ágazati jogszabályokban foglalt 
előírásokkal összhangban odaítélt 
kizárólagos jog alapján olyan gazdasági 
szereplőnek ítéltek oda, amely maga is 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, mivel 
az ilyen kizárólagos jog lehetetlenné teszi 
versenytárgyalás alkalmazását. Ettől 
eltérve és az ezen irányelv hatálya alóli 
általános kizárás jogi következményeinek 
sérelme nélkül, a 8. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott koncessziókra vonatkoznia 
kell annak a kötelezettségnek, hogy az 
alapvető átláthatóság biztosítása érdekében 
a koncessziós eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatót kell közzétenni, kivéve, ha 
ágazati jogszabály rendelkezik az említett 

(13) Indokolt kizárni az irányelv 
alkalmazási köréből egyes 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókat, amelyeket a gazdasági 
szereplőt kihirdetett nemzeti törvény vagy 
közigazgatási rendelkezés alapján 
megillető – mint a pihenési célú 
idegenforgalomra irányuló állami 
területre vonatkozó tengeri koncessziók 
esetében –, és annak a III. mellékletben
meghatározott tevékenységekhez 
kapcsolódó hálózati infrastruktúra 
irányítására vonatkozó, a Szerződésben és 
az uniós ágazati jogszabályokban foglalt 
előírásokkal összhangban odaítélt 
kizárólagos jog alapján olyan gazdasági 
szereplőnek ítéltek oda, amely maga is 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, mivel 
az ilyen kizárólagos jog lehetetlenné teszi 
versenytárgyalás alkalmazását. Ettől 
eltérve és az ezen irányelv hatálya alóli 
általános kizárás jogi következményeinek 
sérelme nélkül, a 8. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott koncessziókra vonatkoznia 
kell annak a kötelezettségnek, hogy az 
alapvető átláthatóság biztosítása érdekében 
a koncessziós eljárás eredményéről szóló 
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átláthatóság feltételeiről. tájékoztatót kell közzétenni, kivéve, ha 
ágazati jogszabály rendelkezik az említett 
átláthatóság feltételeiről.

Or. it

Módosítás 309
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az EUMSZ 14. cikkével és 26. 
jegyzőkönyvével összhangban a 
tagállamok és a helyi és regionális 
hatóságok teljes szabadságot élveznek 
abban a tekintetben, hogy közszolgáltatási 
feladataikat saját belső erőforrásaik 
felhasználásával teljesítsék. Más 
hatóságokkal vagy hatóságok 
csoportosulásaival együttműködve, 
szerződéses vagy intézményi 
feladatmegosztáson keresztül is 
elláthatnak közszolgáltatási feladatokat a 
tagállamok belső szervezeti keretein belül. 
Az ilyen típusú együttműködések nem 
tartoznak a közbeszerzésre és a 
koncessziókra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. Az uniós jog 
nem kötelezi a hatóságokat egy bizonyos 
jogi forma használatára a közszolgáltatási 
feladatok közös ellátása során. A 
kompetenciák hatóságok közötti átadása 
belső szervezeti kérdés, ezért nem tartozik 
e jogszabály hatálya alá.

Or. en

(Lásd a Régiók Bizottságának a koncessziók odaítéléséről szóló, 2012. júliusi ECOS-V-030. 
sz. véleményét)

Módosítás 310
Marc Tarabella
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Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Ezen irányelv nem érinti a 
tagállamok azon hatáskörét, hogy a 
Szerződésekhez csatolt, a tagállamokban 
nyújtott közcélú műsorszolgáltatás 
rendszeréről szóló 29. jegyzőkönyvnek 
megfelelően a közszolgálati feladatokat 
valamely szolgáltatóra ruházzák, azokat 
meghatározzák és megszervezzék. 

Or. fr

Indokolás

Be kell vezetni egy új preambulumbekezdést, amely kifejezetten hivatkozik az Amszterdami 
Jegyzőkönyvre mint elsődleges uniós jogi eszközre. E módosítás szándékában megegyezik a 
koncesszió közösségi jogi megítéléséről szóló bizottsági értelmező közleményben szereplő, az 
Amszterdami Jegyzőkönyvre történő hivatkozással.

Módosítás 311
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Ki kell zárni az irányelv hatálya alól 
az olyan játéktevékenységekre irányuló 
szolgáltatási koncessziókat, amelyek 
valódi pénzösszegek szerencsejátékokban 
való kockáztatását vonják maguk után 
(sorsjátékok, fogadások), és amelyeket 
alkalmazandó és közzétett törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések 
értelmében egy vagy több tagállam által a 
Szerződéseknek megfelelően biztosított 
kizárólagos jogokkal rendelkező egyetlen 
szervezet bonyolít le nemzeti szinten. A 
kizárást egyrészt az indokolja, hogy a 
nemzeti szinten egyetlen szervezetnek 
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biztosított kizárólagos jogok folytán a 
versenyeljárás nem alkalmazható, 
másrészt az, hogy meg kell őrizni a 
tagállamok lehetőségét a játékágazat 
nemzeti szintű szabályozására, 
összhangban a közrend és a társadalmi 
rend védelmével kapcsolatos 
kötelezettségeikkel.

Or. fr

Indokolás

A játékágazat egy részének kizárását egyértelműsítő új preambulumbekezdés (ld. az előadó 
75. módosítását). A kizárólagos jogok biztosítása megakadályozza a versenyeljárások 
alkalmazását. Emellett a tagállamoknak is meg kell őrizniük valamennyi mozgásteret ebben 
az érzékeny ágazatban (a közrend és a társadalmi rend védelme). Valamely állam e téren 
meglévő cselekvési képességét nem korlátozhatják az ágazatban nem megfelelően 
alkalmazható szabályok (pl. egy szerencsejáték hasznosításának megszüntetése).

Módosítás 312
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Indokolt kizárni egyes, 
szolgáltatásnyújtásra és építési 
beruházásra irányuló koncessziókat, 
amelyeket olyan, ajánlatkérőhöz kapcsolt 
vállalkozásnak ítélnek oda, amelynek fő 
tevékenysége ilyen szolgáltatás vagy 
építési beruházás teljesítése azon csoport 
részére, amelyhez tartozik, ahelyett, hogy 
azokat a piacon kínálná fel. Szintén 
indokolt kizárni egyes, 
szolgáltatásnyújtásra és építési 
beruházásra irányuló koncessziókat, 
amelyeket az ajánlatkérő olyan közös 
vállalatnak ítélt oda, amelyet több 
ajánlatkérő az ezen irányelv által 
szabályozott tevékenységek végzése 
céljából hozott létre, és amelynek az adott 
ajánlatkérő is tagja. Helyénvaló azonban 

törölve
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biztosítani, hogy ez a kizárás ne vezessen 
a versenynek az ajánlatkérőkhöz kapcsolt 
vállalkozások, illetve közös vállalatok 
javára történő torzulásához; indokolt 
megfelelő szabályrendszert megállapítani 
különösen azon felső határ tekintetében, 
amelyen belül a vállalkozások bevételük 
egy részét a piacon szerezhetik meg és 
amely felett elveszítenék annak 
lehetőségét, hogy pályázati felhívás nélkül 
koncessziót nyerjenek el, továbbá a közös 
vállalatok alapítása tekintetében, valamint 
e közös vállalatok és az azokat alkotó 
ajánlatkérők közötti kapcsolatok 
stabilitása tekintetében.

Or. en

Módosítás 313
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Indokolt kizárni egyes, 
szolgáltatásnyújtásra és építési beruházásra 
irányuló koncessziókat, amelyeket olyan, 
ajánlatkérőhöz kapcsolt vállalkozásnak 
ítélnek oda, amelynek fő tevékenysége 
ilyen szolgáltatás vagy építési beruházás 
teljesítése azon csoport részére, amelyhez 
tartozik, ahelyett, hogy azokat a piacon 
kínálná fel. Szintén indokolt kizárni egyes, 
szolgáltatásnyújtásra és építési beruházásra 
irányuló koncessziókat, amelyeket az 
ajánlatkérő olyan közös vállalatnak ítélt 
oda, amelyet több ajánlatkérő az ezen 
irányelv által szabályozott tevékenységek 
végzése céljából hozott létre, és amelynek 
az adott ajánlatkérő is tagja. Helyénvaló 
azonban biztosítani, hogy ez a kizárás ne 
vezessen a versenynek az ajánlatkérőkhöz 
kapcsolt vállalkozások, illetve közös 
vállalatok javára történő torzulásához; 

(14) Indokolt kizárni egyes, 
szolgáltatásnyújtásra és építési beruházásra 
irányuló koncessziókat, amelyeket olyan, 
ajánlatkérő szervnek nem minősülő 
ajánlatkérőhöz kapcsolt vállalkozásnak 
ítélnek oda, amelynek fő tevékenysége 
ilyen szolgáltatás vagy építési beruházás 
teljesítése azon csoport részére, amelyhez 
tartozik, ahelyett, hogy azokat a piacon 
kínálná fel. Szintén indokolt kizárni egyes, 
szolgáltatásnyújtásra és építési beruházásra 
irányuló koncessziókat, amelyeket az 
ajánlatkérő olyan közös vállalatnak ítélt 
oda, amelyet több, ajánlatkérő szervnek 
nem minősülő ajánlatkérő az ezen irányelv 
által szabályozott tevékenységek végzése 
céljából hozott létre, és amelynek az adott 
ajánlatkérő is tagja. Helyénvaló azonban 
biztosítani, hogy ez a kizárás ne vezessen a 
versenynek az ajánlatkérőkhöz kapcsolt 
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indokolt megfelelő szabályrendszert 
megállapítani különösen azon felső határ 
tekintetében, amelyen belül a vállalkozások 
bevételük egy részét a piacon szerezhetik 
meg és amely felett elveszítenék annak 
lehetőségét, hogy pályázati felhívás nélkül 
koncessziót nyerjenek el, továbbá a közös 
vállalatok alapítása tekintetében, valamint 
e közös vállalatok és az azokat alkotó 
ajánlatkérők közötti kapcsolatok stabilitása 
tekintetében.

vállalkozások, illetve közös vállalatok 
javára történő torzulásához; indokolt 
megfelelő szabályrendszert megállapítani 
különösen azon felső határ tekintetében, 
amelyen belül a vállalkozások bevételük 
egy részét a piacon szerezhetik meg és 
amely felett elveszítenék annak 
lehetőségét, hogy pályázati felhívás nélkül 
koncessziót nyerjenek el, továbbá a közös 
vállalatok alapítása tekintetében, valamint 
e közös vállalatok és az azokat alkotó 
ajánlatkérők közötti kapcsolatok stabilitása 
tekintetében.

Or. fr

Módosítás 314
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Indokolt kizárni egyes, 
szolgáltatásnyújtásra és építési beruházásra 
irányuló koncessziókat, amelyeket olyan, 
ajánlatkérőhöz kapcsolt vállalkozásnak 
ítélnek oda, amelynek fő tevékenysége 
ilyen szolgáltatás vagy építési beruházás 
teljesítése azon csoport részére, amelyhez 
tartozik, ahelyett, hogy azokat a piacon 
kínálná fel. Szintén indokolt kizárni egyes, 
szolgáltatásnyújtásra és építési beruházásra 
irányuló koncessziókat, amelyeket az 
ajánlatkérő olyan közös vállalatnak ítélt 
oda, amelyet több ajánlatkérő az ezen 
irányelv által szabályozott tevékenységek 
végzése céljából hozott létre, és amelynek 
az adott ajánlatkérő is tagja. Helyénvaló 
azonban biztosítani, hogy ez a kizárás ne 
vezessen a versenynek az ajánlatkérőkhöz 
kapcsolt vállalkozások, illetve közös 
vállalatok javára történő torzulásához; 
indokolt megfelelő szabályrendszert 
megállapítani különösen azon felső határ 

(14) Indokolt kizárni egyes, 
szolgáltatásnyújtásra és építési beruházásra 
irányuló koncessziókat, amelyeket olyan, 
ajánlatkérőhöz kapcsolt, magánjogi 
érdekeltek részvételével vagy anélkül 
működő vállalkozásnak ítélnek oda, 
amelynek fő tevékenysége ilyen 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
teljesítése azon csoport részére, amelyhez 
tartozik, ahelyett, hogy azokat a piacon 
kínálná fel. Szintén indokolt kizárni egyes, 
szolgáltatásnyújtásra és építési beruházásra 
irányuló koncessziókat, amelyeket az 
ajánlatkérő olyan közös vállalatnak ítélt 
oda, amelyet több ajánlatkérő az ezen 
irányelv által szabályozott tevékenységek 
végzése céljából hozott létre, és amelynek 
az adott ajánlatkérő is tagja. Helyénvaló 
azonban biztosítani, hogy ez a kizárás ne 
vezessen a versenynek az ajánlatkérőkhöz 
kapcsolt vállalkozások, illetve közös 
vállalatok javára történő torzulásához; 
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tekintetében, amelyen belül a vállalkozások 
bevételük egy részét a piacon szerezhetik 
meg és amely felett elveszítenék annak 
lehetőségét, hogy pályázati felhívás nélkül 
koncessziót nyerjenek el, továbbá a közös 
vállalatok alapítása tekintetében, valamint 
e közös vállalatok és az azokat alkotó 
ajánlatkérők közötti kapcsolatok stabilitása 
tekintetében.

indokolt megfelelő szabályrendszert 
megállapítani különösen azon felső határ 
tekintetében, amelyen belül a vállalkozások 
bevételük egy részét a piacon szerezhetik 
meg és amely felett elveszítenék annak 
lehetőségét, hogy pályázati felhívás nélkül 
koncessziót nyerjenek el, továbbá a közös 
vállalatok alapítása tekintetében, valamint 
e közös vállalatok és az azokat alkotó 
ajánlatkérők közötti kapcsolatok stabilitása 
tekintetében.

Or. fr

Indokolás

Az irányelv kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó 11. cikkének egyértelművé tétele. E cikk 
szerint a magánjogi érdekeltek kapcsolt vállalkozásokban való részvétele engedélyezett, 
ellentétben az állami szervek közötti együttműködésről szóló 15. cikkel, amelynek értelmében 
az ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által ellenőrzött jogi személyen belül nem lehetnek 
magánjogi érdekeltek.

Módosítás 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A polgári védelem és a 
katasztrófamegelőzés, valamint a 
mindennapi veszélymegelőzés területen 
odaítélt, szolgáltatásokra irányuló 
szerződések azonban nem tartozhatnak az 
irányelv hatálya alá. Ide tartozik 
különösen a sürgősségi ellátás, amely a 
mindennapi veszélymegelőzés részét 
képezi, és amelyet el kell határolni a 
betegszállítástól. A polgári védelem és a 
katasztrófamegelőzés a mindennapi 
veszélymegelőzés keretében történő és a 
polgárok érdekét szolgáló sikeres 
biztosításához elegendőnek kell lennie az 
elsődleges jog elvei alkalmazásának.
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Or. de

Módosítás 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a koncesszió-odaítélési 
szabályok. A tagállamok – sőt az 
ajánlatkérő szervek vagy egyes 
ajánlatkérők is – eltérően értelmezik az 
Európai Unió Bíróságának vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatát. Szükség van ezért 
annak egyértelművé tételére, hogy az 
említett szervek között létrejött 
koncessziók mely esetekben nem 
tartoznak az állami koncessziók 
odaítélésére vonatkozó szabályok alá. Ezt 
az egyértelműsítést a Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában megállapított 
elveknek kell irányítaniuk. Az a tény, 
hogy a megállapodás mindkét részes fele a 
4. cikk (1) bekezdésének 1) pontja szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, 
önmagában nem zárja ki a koncesszió-
odaítélési szabályok alkalmazását. 
Mindazonáltal a koncesszió-odaítélési 
szabályok alkalmazása nem 
befolyásolhatja az állami hatóságok arra 
vonatkozó szabadságát, hogy eldöntsék, 
hogyan szervezik közérdekű feladataik 
ellátásának módját. Az ellenőrzött 
jogalanyoknak odaítélt koncesszióknak és 
a részt vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők közszolgáltatási feladatainak 
közös végrehajtására irányuló 
együttműködésnek ezért mentesülnie kell 
a szabályok alkalmazása alól, amennyiben 
az irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 

törölve
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biztosítására kell irányulnia, hogy az 
állami szervek közötti mentesített 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem 
torzíthatja, ha egy ajánlatkérő szerv 
ajánlattevőként vesz részt egy 
közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásban.

Or. en

Módosítás 317
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a koncesszió-odaítélési 
szabályok. A tagállamok – sőt az 
ajánlatkérő szervek vagy egyes 
ajánlatkérők is – eltérően értelmezik az 
Európai Unió Bíróságának vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatát. Szükség van ezért 
annak egyértelművé tételére, hogy az 
említett szervek között létrejött 
koncessziók mely esetekben nem tartoznak 
az állami koncessziók odaítélésére 
vonatkozó szabályok alá. Ezt az 
egyértelműsítést a Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában megállapított 
elveknek kell irányítaniuk. Az a tény, hogy 
a megállapodás mindkét részes fele a 4. 
cikk (1) bekezdésének 1) pontja szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, 
önmagában nem zárja ki a koncesszió-
odaítélési szabályok alkalmazását. 
Mindazonáltal a koncesszió-odaítélési 
szabályok alkalmazása nem befolyásolhatja 
az állami hatóságok arra vonatkozó 
szabadságát, hogy eldöntsék, hogyan 

(17) Az irányelv az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatán alapul. Ezen ítélkezési 
gyakorlattal összhangban pontosítja, hogy 
a hatóságok között létrejött koncessziók 
odaítélésére vonatkozó mely feltételek 
nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.
Ezt az egyértelműsítést a Bíróság 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatában 
megállapított elveknek kell irányítaniuk. 
Az a tény, hogy a megállapodás mindkét 
részes fele a 4. cikk (1) bekezdésének 1) 
pontja szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő, önmagában nem zárja ki a 
koncesszió-odaítélési szabályok 
alkalmazását. Mindazonáltal a koncesszió-
odaítélési szabályok alkalmazása nem 
befolyásolhatja az állami hatóságok azon 
jogát, hogy eldöntsék, hogyan szervezik 
közérdekű feladataik ellátásának módját. A
koncessziók ellenőrzött jogalanyoknak 
történő odaítélésének és a részt vevő 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 
közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló együttműködésnek 
ezért mentesülnie kell ezen irányelv
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szervezik közérdekű feladataik ellátásának 
módját. Az ellenőrzött jogalanyoknak 
odaítélt koncesszióknak és a részt vevő 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 
közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló együttműködésnek 
ezért mentesülnie kell a szabályok
alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy az 
állami szervek közötti mentesített 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem 
torzíthatja, ha egy ajánlatkérő szerv 
ajánlattevőként vesz részt egy 
közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásban.

alkalmazása alól, amennyiben a feltételek 
teljesülnek.

Or. en

Módosítás 318
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a koncesszió-odaítélési 
szabályok. A tagállamok – sőt az 
ajánlatkérő szervek vagy egyes 
ajánlatkérők is – eltérően értelmezik az 
Európai Unió Bíróságának vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatát. Szükség van ezért 
annak egyértelművé tételére, hogy az
említett szervek között létrejött 
koncessziók mely esetekben nem tartoznak 
az állami koncessziók odaítélésére 
vonatkozó szabályok alá. E kérdés
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 

(17) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy az ajánlatkérő szervek
közötti együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a koncesszió-odaítélési 
szabályok, legyenek azok akár hatóságok, 
akár olyan közjogi intézmények, amelyek 
némelyikében, az irányelv 6. cikkének a) 
pontjával összhangban, nem 
profitorientált, közérdekű – nem ipari 
vagy kereskedelmi jellegű – cél érdekében 
tevékenykedő magánjogi érdekeltek is 
vannak. A tagállamok – sőt az ajánlatkérő 
szervek is – eltérően értelmezik az Európai 
Unió Bíróságának a hatóságok közötti 
együttműködésre vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát, többek között azon 
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elveknek kell vezérelnie. Az a tény, hogy a 
megállapodás mindkét részes fele a 4. cikk 
(1) bekezdésének 1) pontja szerinti
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, 
önmagában nem zárja ki a koncesszió-
odaítélési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok ugyanakkor nem 
képezhetik annak akadályát, hogy a 
hatóságok szabadon dönthessenek arról, 
hogy hogyan szervezik meg 
közszolgáltatási feladataik megvalósítását. 
Az ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt
koncesszióknak és a részt vevő ajánlatkérő 
szervek vagy ajánlatkérők közszolgáltatási
feladatainak közös végrehajtására irányuló 
együttműködésnek ezért mentesülnie kell a 
szabályok alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy az
állami szervek közötti mentesített
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem torzíthatja, 
ha egy ajánlatkérő ajánlattevőként vesz 
részt egy közbeszerzési szerződés 
elnyerésére irányuló eljárásban.

feltételeket, amelyek szerint e gyakorlat 
kiterjesztő módon és arányosan 
alkalmazható a közjogi intézmények 
közötti együttműködésre, amely 
intézményekben – ellentétben az állami 
hatóságokkal – részt vehetnek nem 
profitorientált magánjogi érdekeltek, 
összhangban a tagállamok hatályos 
jogszabályaival és a „Kezdeményezés a 
szociális vállalkozásért” című, 2011.
október 25-i bizottsági közleményben 
meghatározott szociális vállalkozás 
fogalmával. Szükség van ezért annak 
egyértelművé tételére, hogy az ajánlatkérő
szervek, a hatóságok és a közjogi 
intézmények között létrejött koncessziók 
mely esetekben nem tartoznak az állami 
koncessziók odaítélésére vonatkozó 
szabályok alá. E kérdés tisztázását az 
Európai Bíróságnak az állami hatóságok 
közötti együttműködésre vonatkozó, 
valamint kiterjesztő módon és arányosan 
a – jelen irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének 1. pontja szerint nem 
profitorientált – közjogi intézmények 
közötti együttműködésre alkalmazott
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Az a tény, hogy a 
megállapodás mindkét részes fele 
ajánlatkérő szerv, önmagában nem zárja ki 
a koncesszió-odaítélési szabályok 
alkalmazását. A közbeszerzési szabályok
nem akadályozhatják a hatóságok azon 
jogát, hogy szabadon döntsenek arról, 
hogy hogyan szervezik meg 
közszolgáltatási feladataik megvalósítását. 
Az ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt
szerződéseknek és a részt vevő ajánlatkérő 
szervek közötti, közszolgáltatási feladataik
közös végrehajtására irányuló 
együttműködésnek ezért mentesülnie kell a 
szabályok alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az ellenőrzött jogalanyoknak 
odaítélt koncessziókra, valamint a részt 
vevő ajánlatkérő szervek közszolgáltatási 
feladatainak végrehajtásához és közös 
végrehajtásához szükséges eszközök közös 
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hasznosítására irányuló, a tagállamok 
szervezete és jogszabályai szerint 
megvalósuló együttműködésekre nem 
vonatkoznak a koncesszió-odaítélési 
szabályok, amennyiben az irányelvben 
meghatározott feltételek teljesülnek. E 
feltételek megállapításánál figyelembe kell 
venni a közjogi intézmény meghatározását 
és a szociális vállalkozás fogalmát; a 
szociális vállalkozásokban részt vehetnek 
nem profitorientált, társadalmilag 
hasznos tevékenységet folytató, a 
tagállamok jogszabályaiban szabályozott 
magánjogi érdekeltek. Ugyanígy, a 
közfeladatokkal kapcsolatos olyan 
hatáskör-átruházásokat, amelyek a teljes 
felelősség átruházását vonják maguk után 
a helyi hatóságok között, vagy a helyi 
hatóságok és kizárólag helyi hatóságok 
által alkotott csoportosulások között a 
tagállamok belső szervezeti rendjén belül, 
mentesülniük kellene jelen irányelv 
szabályainak alkalmazása alól. Az
irányelvnek arra kell irányulnia, hogy a 
mentesített állami szervek közötti 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem torzíthatja, 
ha egy ajánlatkérő ajánlattevőként vesz 
részt egy közbeszerzési szerződés 
elnyerésére irányuló eljárásban. Ennek 
elérése érdekében szigorúan kell 
értelmezni a szerződéseknek az ezen 
irányelv hatálya alól történő kizárására 
vonatkozó feltételeket. Amennyiben a 
hatály alóli kizárásra vonatkozó együttes 
feltételek bármelyike a továbbiakban nem 
teljesül a közbeszerzési szabályok alól 
kizárt szerződés vagy együttműködés 
időtartama alatt, a folyamatban lévő 
szerződést vagy együttműködést a 
szokásos közbeszerzési eljárások szerint 
meg kell nyitni a verseny számára.

Or. fr
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Módosítás 319
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A piac lezárásának és a verseny 
tartós akadályozásának elkerülése 
érdekében a koncesszió időtartamát 
korlátozni kell.

Or. de

Módosítás 320
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
ajánlatkérők és az ajánlatkérő szervek 
által odaítélt, építési beruházásra vagy 
szolgáltatásra irányuló, bizonyos érték
feletti koncessziók közzététele megfelelő 
legyen, e szerződések odaítélését meg kell 
előznie a koncessziós hirdetmény kötelező 
közzétételének az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában. A határértékeknek tükrözniük 
kell a koncessziók egyértelmű határokon 
átnyúló érdekeit a más tagállamokban 
letelepedett gazdasági szereplők 
szempontjából. A szolgáltatási koncesszió 
értékének kiszámításánál egy adott 
potenciális ajánlattevő szempontjából a 
koncessziós jogosult által teljesítendő 
valamennyi szolgáltatás értékét 
figyelembe kell venni.

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
építési beruházásra vagy szolgáltatásra 
irányuló, bizonyos értékhatár feletti 
koncessziók közzététele megfelelő legyen, 
e szerződések odaítélését meg kell előznie 
a koncessziós hirdetmény kötelező 
közzétételének az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.

Or. en



PE496.581v03-00 76/184 AM\916800HU.doc

HU

Módosítás 321
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele 
nélküli koncesszió-odaítélést csak nagyon
kivételes körülmények esetén szabad 
alkalmazni. Ezt a mentességet azokra az 
esetekre kell korlátozni, amelyeknél 
kezdettől fogva egyértelmű, hogy a 
közzététel nem vált ki nagyobb versenyt, 
nevezetesen azért, mert gyakorlatilag 
egyetlen gazdasági szereplő tudja 
teljesíteni a koncessziót. Az objektív 
kizárólagosságnak csupán azon esetei 
indokolhatják a pályázati felhívás nélküli 
koncesszió-odaítélést egy gazdasági 
szereplőnek, amelyekben a 
kizárólagossági helyzetet nem az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
idézte elő a jövőbeni odaítélési eljárásra 
tekintettel, és amelyekben nincsenek 
megfelelő helyettesítők – ezek 
elérhetőségét alaposan meg kell vizsgálni.

(19) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele 
nélküli koncesszió-odaítélést csak 
pontosan meghatározott területeken
szabad alkalmazni, és az ilyen odaítélést 
azokra az esetekre kell korlátozni, 
amelyeknél kezdettől fogva egyértelmű, 
hogy a közzététel nem vált ki nagyobb 
versenyt, nevezetesen azért, mert 
gyakorlatilag egyetlen gazdasági szereplő 
tudja teljesíteni a koncessziót, vagy 
amelyeknél a koncesszió tárgyát 
minimális határokon átnyúló hatással 
bíró, egyedi szolgáltatások alkotják.

Or. en

Módosítás 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele 
nélküli koncesszió-odaítélést csak nagyon 
kivételes körülmények esetén szabad 
alkalmazni. Ezt a mentességet azokra az 
esetekre kell korlátozni, amelyeknél 

(19) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele 
nélküli koncesszió-odaítélést csak nagyon 
kivételes körülmények esetén szabad 
alkalmazni. Ezt a mentességet azokra az 
esetekre kell korlátozni, amelyeknél 
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kezdettől fogva egyértelmű, hogy a 
közzététel nem vált ki nagyobb versenyt, 
nevezetesen azért, mert gyakorlatilag 
egyetlen gazdasági szereplő tudja 
teljesíteni a koncessziót. Az objektív 
kizárólagosságnak csupán azon esetei 
indokolhatják a pályázati felhívás nélküli 
koncesszió-odaítélést egy gazdasági 
szereplőnek, amelyekben a kizárólagossági 
helyzetet nem az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő idézte elő a jövőbeni odaítélési 
eljárásra tekintettel, és amelyekben 
nincsenek megfelelő helyettesítők – ezek 
elérhetőségét alaposan meg kell vizsgálni.

kezdettől fogva egyértelmű, hogy a 
közzététel nem vált ki nagyobb versenyt, 
nevezetesen azért, mert gyakorlatilag 
egyetlen gazdasági szereplő tudja 
teljesíteni a koncessziót. Az objektív 
kizárólagosságnak csupán azon esetei 
indokolhatják a pályázati felhívás nélküli 
koncesszió-odaítélést egy gazdasági 
szereplőnek, amelyekben a kizárólagossági 
helyzetet nem az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő idézte elő a jövőbeni odaítélési 
eljárásra tekintettel.

Or. en

Indokolás

Az utolsó tagmondat törlése annak az eredménye, hogy a szöveg meglehetősen homályos, és 
nincs benne az irányelv megfelelő szakaszában.

Módosítás 323
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele 
nélküli koncesszió-odaítélést csak nagyon 
kivételes körülmények esetén szabad 
alkalmazni. Ezt a mentességet azokra az 
esetekre kell korlátozni, amelyeknél 
kezdettől fogva egyértelmű, hogy a 
közzététel nem vált ki nagyobb versenyt, 
nevezetesen azért, mert gyakorlatilag 
egyetlen gazdasági szereplő tudja 
teljesíteni a koncessziót. Az objektív 
kizárólagosságnak csupán azon esetei 
indokolhatják a pályázati felhívás nélküli 
koncesszió-odaítélést egy gazdasági 
szereplőnek, amelyekben a 
kizárólagossági helyzetet nem az 

(19) A pályázati felhívás közzététele 
nélküli koncesszió-odaítélést engedélyezni 
kell olyan esetekben, amikor kezdettől 
fogva egyértelmű, hogy a közzététel nem 
vált ki nagyobb versenyt, nevezetesen 
azért, mert gyakorlatilag egyetlen 
gazdasági szereplő tudja teljesíteni a 
koncessziót, amikor a koncesszió szociális 
szolgáltatásokat és más, társadalmi-
gazdasági szempontból fontos egyedi 
szolgáltatásokat érint, vagy ha a polgárok 
érdekei, a környezeti és éghajlati 
szempontok fontosabbnak tekinthetők, 
illetve amikor a koncesszió minimális 
határokon átnyúló hatással bíró 
szolgáltatásokra vonatkozik.
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ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
idézte elő a jövőbeni odaítélési eljárásra 
tekintettel, és amelyekben nincsenek 
megfelelő helyettesítők – ezek 
elérhetőségét alaposan meg kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele
nélküli koncesszió-odaítélést csak nagyon 
kivételes körülmények esetén szabad 
alkalmazni. Ezt a mentességet azokra az 
esetekre kell korlátozni, amelyeknél 
kezdettől fogva egyértelmű, hogy a 
közzététel nem vált ki nagyobb versenyt, 
nevezetesen azért, mert gyakorlatilag 
egyetlen gazdasági szereplő tudja 
teljesíteni a koncessziót. Az objektív 
kizárólagosságnak csupán azon esetei 
indokolhatják a pályázati felhívás nélküli 
koncesszió-odaítélést egy gazdasági 
szereplőnek, amelyekben a kizárólagossági 
helyzetet nem az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő idézte elő a jövőbeni odaítélési 
eljárásra tekintettel, és amelyekben 
nincsenek megfelelő helyettesítők – ezek 
elérhetőségét alaposan meg kell vizsgálni.

(19) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele 
nélküli koncesszió-odaítélést csak nagyon 
kivételes körülmények esetén szabad 
alkalmazni. Ezt a mentességet azokra az 
esetekre kell korlátozni, amelyeknél 
kezdettől fogva egyértelmű, hogy a 
közzététel nem vált ki nagyobb versenyt, 
nevezetesen azért, mert gyakorlatilag 
egyetlen gazdasági szereplő tudja 
teljesíteni a koncessziót, mint a 
koncesszióba adott területeken
fürdőhelyeket üzemeltető vállalkozások 
tulajdonosai esetében. Az objektív 
kizárólagosságnak csupán azon esetei 
indokolhatják a pályázati felhívás nélküli 
koncesszió-odaítélést egy gazdasági 
szereplőnek, amelyekben a kizárólagossági 
helyzetet nem az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő idézte elő a jövőbeni odaítélési 
eljárásra tekintettel, és amelyekben 
nincsenek megfelelő helyettesítők – ezek 
elérhetőségét alaposan meg kell vizsgálni.

Or. it

Módosítás 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli
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Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele 
nélküli koncesszió-odaítélést csak nagyon 
kivételes körülmények esetén szabad 
alkalmazni. Ezt a mentességet azokra az 
esetekre kell korlátozni, amelyeknél 
kezdettől fogva egyértelmű, hogy a 
közzététel nem vált ki nagyobb versenyt, 
nevezetesen azért, mert gyakorlatilag 
egyetlen gazdasági szereplő tudja 
teljesíteni a koncessziót. Az objektív 
kizárólagosságnak csupán azon esetei 
indokolhatják a pályázati felhívás nélküli 
koncesszió-odaítélést egy gazdasági 
szereplőnek, amelyekben a kizárólagossági 
helyzetet nem az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő idézte elő a jövőbeni odaítélési 
eljárásra tekintettel, és amelyekben 
nincsenek megfelelő helyettesítők – ezek 
elérhetőségét alaposan meg kell vizsgálni.

(19) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele 
nélküli koncesszió-odaítélést csak nagyon 
kivételes körülmények esetén szabad 
alkalmazni. Ezt a mentességet azokra az 
esetekre kell korlátozni, amelyeknél 
kezdettől fogva egyértelmű, hogy a 
közzététel nem vált ki nagyobb versenyt, 
nevezetesen azért, mert gyakorlatilag 
egyetlen gazdasági szereplő tudja 
teljesíteni a koncessziót, mint a 
koncesszióba átengedett területeken 
fürdőhelyeket üzemeltető vállalkozások 
tulajdonosai esetében. Az objektív 
kizárólagosságnak csupán azon esetei 
indokolhatják a pályázati felhívás nélküli 
koncesszió-odaítélést egy gazdasági 
szereplőnek, amelyekben a kizárólagossági 
helyzetet nem az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő idézte elő a jövőbeni odaítélési 
eljárásra tekintettel, és amelyekben 
nincsenek megfelelő helyettesítők – ezek 
elérhetőségét alaposan meg kell vizsgálni.

Or. it

Módosítás 326
Evelyne Gebhardt

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 

törölve
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teljes körű alkalmazását. Ezért ezt az 
irányelvet alkalmazni kell egy sor olyan 
szolgáltatásra (például az étkeztetési és a 
vízellátási szolgáltatásokra) amelyek 
esetleg több országra kiterjedhetnek.

Or. de

Módosítás 327
Heide Rühle

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. Ezért ezt az 
irányelvet alkalmazni kell egy sor olyan 
szolgáltatásra (például az étkeztetési és a 
vízellátási szolgáltatásokra) amelyek 
esetleg több országra kiterjedhetnek.

törölve

Or. en

Módosítás 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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 

törölve
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teljes körű alkalmazását. Ezért ezt az 
irányelvet alkalmazni kell egy sor olyan 
szolgáltatásra (például az étkeztetési és a 
vízellátási szolgáltatásokra) amelyek 
esetleg több országra kiterjedhetnek.

Or. de

Indokolás

Az A és B szolgáltatások között a közbeszerzési jogban alkalmazott alapvető különbségtételt 
fenn kell tartani. A szociális, kulturális és egészségügyi szolgáltatásoknak nincs, illetve csak 
csekély jelentősége van a belső piacra nézve. A sajátos higiéniai és környezetvédelmi 
követelmények miatt a vízügyi ágazatot is külön kell kezelni. A 2006/123/EK irányelv 17. 
cikkével összhangban ezért a vízügyi szolgáltatásokat ki kell zárni az irányelv hatálya alól.

Módosítás 329
Peter Simon

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. Ezért ezt az 
irányelvet alkalmazni kell egy sor olyan 
szolgáltatásra (például az étkeztetési és a 
vízellátási szolgáltatásokra) amelyek 
esetleg több országra kiterjedhetnek.

törölve

Or. de

Módosítás 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés



PE496.581v03-00 82/184 AM\916800HU.doc

HU

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. Ezért ezt az 
irányelvet alkalmazni kell egy sor olyan 
szolgáltatásra (például az étkeztetési és a 
vízellátási szolgáltatásokra) amelyek 
esetleg több országra kiterjedhetnek.

törölve

Or. de

Indokolás

Fenn kell tartani a B szolgáltatások kiemelt helyzetét. A szociális és egészségügyi 
szolgáltatásoknak csak csekély jelentősége van a belső piacra nézve, azokat – főszabály 
szerint – helyi szinten nyújtják. Mivel a víz létszükséglet, ebben az ágazatban körültekintően 
kell eljárni, és figyelembe kell venni a környezeti vonatkozású és higiéniai szempontokat. A 
2006/123/EK irányelv 17. cikkével összhangban a vízügyi szolgáltatásokat ki kell zárni a 
koncessziókról szóló irányelv hatálya alól.

Módosítás 331
Werner Kuhn

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. Ezért ezt az 
irányelvet alkalmazni kell egy sor olyan 
szolgáltatásra (például az étkeztetési és a 
vízellátási szolgáltatásokra) amelyek 
esetleg több országra kiterjedhetnek.

törölve
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Or. de

Módosítás 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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. Ezért ezt az 
irányelvet alkalmazni kell egy sor olyan 
szolgáltatásra (például az étkeztetési és a 
vízellátási szolgáltatásokra), amelyek 
esetleg több országra kiterjedhetnek.

(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. Ezért ezt az 
irányelvet alkalmazni kell egy sor olyan 
szolgáltatásra, amelyek több országra is 
kiterjedhetnek.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások pontos körében még nem állapodtak meg; ez jövőbeli tárgyalások részét 
képezi.

Módosítás 333
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az úgynevezett személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokat ki kell zárni az 
irányelv teljes körű alkalmazásából, mivel 
csak korlátozott mértékben terjednek ki 
több országra (például a szociális, képzési 
és egészségügyi ágazat, a mentőszolgálatot 
is beleértve). A szóban forgó 
szolgáltatásokat meghatározott 
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kontextusban nyújtják, amely a különböző 
kulturális hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért 
egy jelentősen korlátozott, puha rendszert 
kell alkalmazni, amely csupán két 
átláthatósági követelményt tartalmaz.

Or. de

Módosítás 334
Heide Rühle

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 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni, megfelelő módja annak, hogy 
az esetleges ajánlattevők információhoz 
jussanak az üzleti lehetőségekről, 

(21) A Bizottság által a közbeszerzési 
szabályok reformjával összefüggésben 
elvégzett értékelés eredményeinek 
ismeretében helyénvalónak tűnik, hogy 
ezen irányelv teljes körű alkalmazásából 
azon szolgáltatások kerüljenek kizárásra, 
amelyek korlátozott mértékben terjednek ki 
több országra, nevezetesen az úgynevezett 
személyeknek nyújtott szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért e 
szolgáltatások koncessziójára kevésbé 
szigorú szabályozást kell létrehozni. Az a 
kötelezettség, hogy az értékhatár feletti 
koncessziók odaítélésére vonatkozóan a 
koncessziós eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatót kell közzétenni, megfelelő 
módja annak, 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.
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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. en

Módosítás 335
Barbara Weiler

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 

(21) 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 
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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.

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

Módosítás 336
Philippe Juvin
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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 
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 

(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 a koncessziós 
eljárás eredményéről tájékoztatót kell 
közzétenni, megfelelő módja az 
átláthatóság garantálásának, miközben 
lehetővé teszi, hogy a koncesszió 
szolgáltatója figyelembe vehesse a 
szolgáltatások jellemzőit. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
koncesszió szolgáltatója figyelembe 
vehesse, valamint – az Európai Unió
működéséről szóló szerződéshez csatolt 26. 
számú jegyzőkönyvnek megfelelően – a 
minőség és a biztonság magas szintjét, a 
hozzáférhetőség érdekében pedig az 
egyenlő bánásmódot, illetve elő kell 
mozdítani az egyetemleges hozzáférést és 
a felhasználói jogokat.
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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. fr

Indokolás

A szöveg összhangba hozatala a jelentéstervezetben javasolt módosításokkal (a közbenső 
határértékek megszüntetése, tehát ezután egyetlen lehetséges határérték marad meg, az 5 
millió eurós határérték).

Módosítás 337
Peter Simon

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 

(21) A Bizottság által a közbeszerzési 
szabályok reformjával összefüggésben 
elvégzett értékelés eredményeinek 
ismeretében helyénvalónak tűnik, hogy 
ezen irányelv teljes körű alkalmazásából 
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 
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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.

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

Módosítás 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(21) A Bizottság által a közbeszerzési 
szabályok reformjával összefüggésben 
elvégzett értékelés eredményeinek 
ismeretében helyénvalónak tűnik, hogy 
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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 
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.

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, 
valamint egyéb olyan szolgáltatások –
köztük egyes jogi, szálloda- és vendéglátó-
ipari szolgáltatások –, amelyek korlátozott 
mértékben terjednek ki, több országra. 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 
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felhasználók különböző csoportjainak 
egyedi igényeit, a felhasználók bevonását 
és felhatalmazását, valamint az innovációt.

Or. en

Indokolás

A szociális és más szolgáltatások – kevésbé szigorúan meghatározott – körét szélesíteni kell.

Módosítás 339
Mikael Gustafsson

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 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni, megfelelő módja annak, hogy 
az esetleges ajánlattevők információhoz 

(21) A polgárok alapvető igényeire 
irányuló általános érdekű szolgáltatásokat 
– köztük az önkormányzati 
vízszolgáltatást, a szennyvízkezelést és -
tisztítást, a hulladékkezelési 
szolgáltatásokat, valamint a szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat –
ki kell zárni ezen irányelv alkalmazásából. 
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 
biztosítsák az átláthatóság elveinek 
betartását, miközben lehetővé teszik az 
ajánlatkérő szervek és ajánlatkérők 
számára, hogy figyelembe vegyék a szóban 
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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.

forgó szolgáltatások sajátosságait. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők 
figyelembe vehessék az innovációnak, a 
szolgáltatások minőségének, 
folyamatosságának, hozzáférhetőségének, 
elérhetőségének és átfogóságának, az 
egyenlő bánásmódnak, a férfiak és nők
közötti egyenlőségnek, a minimális 
éghajlati hatásnak a biztosításával 
kapcsolatos igényt, a felhasználók 
különböző csoportjainak egyedi igényeit, a 
felhasználók bevonását és felhatalmazását, 
valamint az innovációt.

Or. en

Módosítás 340
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Ezen irányelv nem érinti a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok azon 
szabadságát, hogy a szerződésekkel 
összhangban meghatározzák az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokat. Az 
irányelv ezenkívül nem érinti a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok azon 
hatáskörét, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 14. cikkével 
és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéshez csatolt 26. jegyzőkönyvvel 
összhangban általános gazdasági érdekű 
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szolgáltatásokat nyújtsanak, hajtassanak 
végre és finanszírozzanak.

Or. fr

Indokolás

Utalás arra, hogy a Szerződések értelmében a nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
szabadságában áll meghatározni az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat, valamint 
azokat nyújtani, végrehajtatni és finanszírozni. 

Módosítás 341
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kulturális háttér jelentőségére és a 
szóban forgó szolgáltatások 
érzékenységére tekintettel a tagállamoknak 
széles körű mérlegelési jogot kell 
biztosítani ahhoz, hogy a szolgáltatók 
kiválasztását az általuk legmegfelelőbbnek 
tartott módon szervezhessék meg. Az 
irányelv előírásai nem akadályozzák meg a 
tagállamokat abban, hogy egyedi minőségi 
feltételeket alkalmazzanak a 
szolgáltatásnyújtók kiválasztásakor, mint 
például az Európai Unió szociális 
védelemmel foglalkozó bizottsága által 
elfogadott, a szociális szolgáltatások 
önkéntes alapú európai minőségi keretében 
meghatározott feltételek. A tagállamok 
és/vagy az állami hatóságok továbbra is 
jogosultak maguk nyújtani ezeket a 
szolgáltatásokat, vagy oly módon 
megszervezni a szociális szolgáltatásokat, 
hogy az ne járjon koncessziós szerződések 
megkötésével, például úgy, hogy pusztán 
finanszírozzák az ilyen szolgáltatásokat, 
vagy hogy az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által korábban meghatározott 
feltételeknek megfelelő összes gazdasági 
szereplő számára engedélyt adnak, 

(22) A kulturális háttér jelentőségére és a 
szóban forgó szolgáltatások 
érzékenységére tekintettel a tagállamoknak 
széles körű mérlegelési joga van arra, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv előírásai 
nem akadályozzák meg a tagállamokat 
abban, hogy egyedi minőségi feltételeket 
alkalmazzanak a szolgáltatásnyújtók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy az állami 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
koncessziós szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő által 
korábban meghatározott feltételeknek 
megfelelő összes gazdasági szereplő 
számára engedélyt adnak, feltéve, hogy ez 
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bármilyen korlátozás vagy kvóta nélkül,
feltéve, hogy ez a rendszer megfelelő 
közzétételről gondoskodik, és tiszteletben 
tartja az átláthatóság, valamint a 
megkülönböztetés tilalmának alapelvét.

a rendszer biztosítja az átláthatóság, 
valamint a megkülönböztetés tilalma
alapelvének betartását.

Or. en

Módosítás 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kulturális háttér jelentőségére és a 
szóban forgó szolgáltatások 
érzékenységére tekintettel a tagállamok 
számára széles körű mérlegelési jogot kell 
biztosítani ahhoz, hogy a szolgáltatók 
kiválasztását az általuk legmegfelelőbbnek 
tartott módon szervezhessék meg. Az 
irányelv előírásai nem akadályozzák meg a 
tagállamokat abban, hogy egyedi minőségi 
feltételeket alkalmazzanak a 
szolgáltatásnyújtók kiválasztásakor, mint 
például az Európai Unió szociális 
védelemmel foglalkozó bizottsága által 
elfogadott, a szociális szolgáltatások 
önkéntes alapú európai minőségi keretében 
meghatározott feltételek. A tagállamok 
és/vagy az állami hatóságok továbbra is 
jogosultak maguk nyújtani ezeket a 
szolgáltatásokat, vagy oly módon 
megszervezni a szociális szolgáltatásokat, 
hogy az ne járjon koncessziós szerződések 
megkötésével, például úgy, hogy pusztán 
finanszírozzák az ilyen szolgáltatásokat, 
vagy hogy az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által korábban meghatározott 
feltételeknek megfelelő összes gazdasági 
szereplő számára engedélyt adnak, 
bármilyen korlátozás vagy kvóta nélkül, 
feltéve, hogy ez a rendszer megfelelő 
közzétételről gondoskodik, és tiszteletben 

(22) A kulturális háttér jelentőségére és a 
szóban forgó szolgáltatások 
érzékenységére tekintettel a tagállamok 
számára széles körű mérlegelési jogot 
biztosítanak ahhoz, hogy a szolgáltatók 
kiválasztását az általuk legmegfelelőbbnek 
tartott módon szervezhessék meg. Az 
irányelv előírásai nem akadályozzák meg a 
tagállamokat abban, hogy egyedi minőségi 
feltételeket alkalmazzanak a 
szolgáltatásnyújtók kiválasztásakor, mint 
például az Európai Unió szociális 
védelemmel foglalkozó bizottsága által 
elfogadott, a szociális szolgáltatások 
önkéntes alapú európai minőségi keretében 
meghatározott feltételek. A tagállamok 
és/vagy az állami hatóságok továbbra is 
jogosultak maguk nyújtani ezeket a 
szolgáltatásokat, vagy oly módon 
megszervezni a szociális szolgáltatásokat, 
hogy az ne járjon koncessziós szerződések 
megkötésével, például úgy, hogy pusztán 
finanszírozzák az ilyen szolgáltatásokat, 
vagy hogy az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által korábban meghatározott 
feltételeknek megfelelő összes gazdasági 
szereplő számára engedélyt adnak, vagy 
megállapodást kötnek velük, bármilyen 
korlátozás vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy 
ez a rendszer megfelelő közzétételről 
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tartja az átláthatóság, valamint a 
megkülönböztetés tilalmának alapelvét.

gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság, valamint a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

Or. de

Indokolás

Annak pontosítása, hogy a szociális szolgáltatások nemcsak engedélyek megadásán, hanem 
megállapodások megkötésén keresztül is megszervezhető úgy, hogy az előzetesen 
meghatározott feltételeknek megfelelő összes gazdasági szereplő számára nyitva álljanak.

Módosítás 343
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kulturális háttér jelentőségére és a 
szóban forgó szolgáltatások 
érzékenységére tekintettel a 
tagállamoknak széles körű mérlegelési 
jogot kell biztosítani ahhoz, hogy a 
szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv előírásai 
nem akadályozzák meg a tagállamokat 
abban, hogy egyedi minőségi feltételeket 
alkalmazzanak a szolgáltatásnyújtók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy az állami 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
koncessziós szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő által 
korábban meghatározott feltételeknek 

(22) A kulturális háttér jelentőségére és a 
szóban forgó szolgáltatások 
érzékenységére tekintettel a tagállamok
széles körű mérlegelési joggal 
rendelkeznek ahhoz, hogy a szolgáltatók 
kiválasztását az általuk legmegfelelőbbnek 
tartott módon szervezhessék meg. Az 
irányelv előírásai nem akadályozzák meg a 
tagállamokat abban, hogy egyedi minőségi 
feltételeket alkalmazzanak a 
szolgáltatásnyújtók kiválasztásakor, mint 
például az Európai Unió szociális 
védelemmel foglalkozó bizottsága által 
elfogadott, a szociális szolgáltatások 
önkéntes alapú európai minőségi keretében 
meghatározott feltételek. A tagállamok 
és/vagy az állami hatóságok továbbra is 
jogosultak maguk nyújtani ezeket a 
szolgáltatásokat, vagy oly módon 
megszervezni a szociális szolgáltatásokat, 
így valamennyi általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást, hogy az ne járjon 
koncessziós szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő által 
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megfelelő összes gazdasági szereplő 
számára engedélyt adnak, bármilyen 
korlátozás vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy 
ez a rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság, valamint a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

korábban meghatározott feltételeknek 
megfelelő összes gazdasági szereplő 
számára engedélyt adnak, bármilyen 
korlátozás vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy 
ez a rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság, valamint a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

Or. fr

Módosítás 344
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az EUMSZ 14. és 106. cikkében 
foglalt általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások gyakran nyereségtermelő 
szolgáltatások, de elsősorban egyetemes 
érdekű szolgáltatások, ezért a tagállamok 
különleges közszolgáltatási 
kötelezettségeket írtak elő azokkal 
kapcsolatban. Az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatásokat a hatóságok 
alapvetőnek tekintik akkor is, ha a piac 
esetleg nem kínál elegendő ösztönzést e 
szolgáltatások nyújtására. Egy 
közszolgáltatási követelmény teljesítése 
különleges vagy kizárólagos jogokkal és 
egyedi finanszírozási megállapodásokkal 
járhat. Az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokat a piac nem nyújtja és 
nem is nyújthatja megfelelően – a 
közérdekkel összhangban – olyan 
feltételek tekintetében, mint a tagállam 
által meghatározott ár, objektív minőségi 
kritériumok, folytonosság és a 
szolgáltatáshoz való hozzáférés. Ez az 
irányelv nem érinti a tagállamok azon 
hatáskörét, hogy meghatározzanak egy 
általános érdekű gazdasági szolgáltatást.
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Or. en

Módosítás 345
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A koncessziós szerződések odaítélési 
eljárása több szakaszból áll, melyek a 
következők: a koncessziós hirdetmény 
közzététele, melynek révén a koncessziót 
odaítélni kívánó szereplő nyilvánosságra 
hozza ebbéli szándékát; az érdekelt 
gazdasági szereplők pályázati jelentkezése 
a hirdetmény nyomán; annak ellenőrzése, 
hogy a részvételre jelentkezők 
megfelelnek-e a részvételi feltételeknek; 
ajánlat benyújtása a pályázók részéről; a 
koncesszió szolgáltatója jogosult objektív 
odaítélési kritériumok alapján tárgyalni a 
pályázóval; végül a koncesszió 
szolgáltatójának döntése arról, hogy a 
koncessziós szerződést odaítéli a 
koncesszió jogosultjának, illetőleg az
odaítélésről szóló hirdetmény közzététele. 
Lehetőséget kell biztosítani közbülső 
szakaszok beiktatására is, melyek lehetnek 
egyes, pályázat benyújtására 
felhatalmazott jelentkezők kiválasztása és 
pályázati meghívás küldése az így 
kiválasztott jelentkezők részére. A 
koncesszió szolgáltatója felkéréssel 
fordulhat olyan gazdasági szereplőkhöz is, 
akik a koncessziós hirdetmény nyomán 
nem nyújtottak be ajánlatot. 
Hasonlóképpen, és az átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség elvének 
betartása mellett, egyes szakaszok 
sorrendjét fel lehet cserélni, többek között 
például a kiválasztási feltételek 
ellenőrzését megelőzheti a benyújtott 
ajánlatok vizsgálata. Jelen irányelv 
rendelkezéseinek sérelme nélkül, a 
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koncesszió szolgáltatója számára nagy 
szabadságot kell engedni a koncesszió 
jogosultjának kiválasztásához vezető 
eljárás meghatározásában, csupán két 
kötelező elemet megtartva, melyek a 
koncessziós hirdetmény közzététele az 
eljárás kezdetén – kivéve azokat az 
eseteket, amikor az irányelv ezt nem 
követeli meg –, és az odaítélésről szóló 
hirdetmény közzététele az eljárás végén. 
Ezt a szabadságfokot az átláthatóság és a 
részvételre jelentkezőkkel és 
ajánlattevőkkel szembeni egyenlő 
bánásmód követelménye ellensúlyozza.

Or. fr

Indokolás

Az előadó 18. módosításának egyértelművé tétele a szakaszok sorrendjének módosítását 
szabályozó jogi keret tekintetében. A koncesszió szolgáltatója az eljárás megszervezése terén 
széles mozgástérrel rendelkezik. E szabadság gyakorlása azonban nem csökkentheti az eljárás 
átláthatóságát és nem csorbíthatja a részvételre jelentkezők vagy ajánlattevők közötti 
megkülönböztetés tilalmának elvét.

Módosítás 346
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Annak érdekében, hogy minden 
érdeklődő gazdasági szereplő benyújthassa 
jelentkezését, az ajánlatkérő szervek és az 
ajánlatkérők kötelesek a pályázatok 
beérkezésére minimális határidőt 
biztosítani.

(23) Annak érdekében, hogy minden 
érdeklődő gazdasági szereplő benyújthassa 
jelentkezését, a koncesszió jogosultja 
köteles a jelentkezések átvételére egy
minimális határidőt biztosítani.

Or. fr

Módosítás 347
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az arányos, megkülönböztetéstől 
mentes és pártatlan kiválasztási 
szempontok megválasztása és a gazdasági 
szereplőkkel szembeni alkalmazása döntő 
fontosságú abból a célból, hogy a 
gazdasági szereplők hatékonyan 
hozzáférhessenek a koncessziókkal 
kapcsolatos gazdasági lehetőségekhez. A 
kis- és középvállalkozások részvételének 
lehetővé tétele szempontjából döntő 
fontosságú lehet a pályázó azon 
lehetősége, hogy más szervezetek 
kapacitására is támaszkodhasson. Ezért 
indokolt az a rendelkezés, hogy a 
kiválasztási szempontok kizárólag a 
gazdasági szereplők műszaki, pénzügyi és 
gazdasági kapacitására irányuljanak, 
azokat közzé kell tenni a koncessziós 
hirdetményben, és nem zárható ki, hogy 
egy gazdasági szereplő más szervezetek 
kapacitására támaszkodjon – a közötte és 
e szervezetek között fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül –, ha az utóbbi 
bizonyítja az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő felé, hogy rendelkezik a 
szükséges erőforrásokkal.

törölve

Or. en

Módosítás 348
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az arányos, megkülönböztetéstől 
mentes és pártatlan kiválasztási 
szempontok megválasztása és a gazdasági 

(24) Az arányos, megkülönböztetéstől 
mentes és pártatlan kiválasztási 
szempontok megválasztása és a gazdasági 
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szereplőkkel szembeni alkalmazása döntő 
fontosságú abból a célból, hogy a 
gazdasági szereplők hatékonyan 
hozzáférhessenek a koncessziókkal 
kapcsolatos gazdasági lehetőségekhez. A 
kis- és középvállalkozások részvételének 
lehetővé tétele szempontjából döntő 
fontosságú lehet a pályázó azon lehetősége, 
hogy más szervezetek kapacitására is 
támaszkodhasson. Ezért indokolt az a 
rendelkezés, hogy a kiválasztási 
szempontok kizárólag a gazdasági 
szereplők műszaki, pénzügyi és gazdasági 
kapacitására irányuljanak, azokat közzé 
kell tenni a koncessziós hirdetményben, és 
nem zárható ki, hogy egy gazdasági 
szereplő más szervezetek kapacitására 
támaszkodjon – a közötte és e szervezetek 
között fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül –, ha az utóbbi bizonyítja az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő felé, 
hogy rendelkezik a szükséges 
erőforrásokkal.

szereplőkkel szembeni alkalmazása döntő 
fontosságú abból a célból, hogy a 
gazdasági szereplők hatékonyan 
hozzáférhessenek a koncessziókkal 
kapcsolatos gazdasági lehetőségekhez. A 
kis- és középvállalkozások részvételének 
lehetővé tétele szempontjából döntő 
fontosságú lehet a pályázó azon lehetősége, 
hogy más szervezetek kapacitására is 
támaszkodhasson. Ezért indokolt az a 
rendelkezés, hogy a kiválasztási 
szempontok a gazdasági szereplők 
műszaki, pénzügyi és gazdasági 
kapacitására irányuljanak, az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások esetében 
azonban kiterjedjenek a környezetvédelmi, 
szociális és kohéziós rendelkezések 
betartására, valamint a magas minőségi 
szintre, a magas fokú biztonságra és 
megfizethetőségre, az egyenlő 
bánásmódra, továbbá az egyetemes 
hozzáférés és a felhasználói jogok 
előmozdítására, azokat közzé kell tenni a 
koncessziós hirdetményben, és nem 
zárható ki, hogy egy gazdasági szereplő 
más szervezetek kapacitására 
támaszkodjon – a közötte és e szervezetek 
között fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül –, ha az utóbbi bizonyítja az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő felé, 
hogy rendelkezik a szükséges 
erőforrásokkal.

Or. fr

Módosítás 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az arányos, megkülönböztetéstől 
mentes és pártatlan kiválasztási 
szempontok megválasztása és a gazdasági 

(24) Fontos az arányos, 
megkülönböztetéstől mentes és pártatlan 
kiválasztási szempontok megválasztása és 
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szereplőkkel szembeni alkalmazása döntő 
fontosságú abból a célból, hogy a 
gazdasági szereplők hatékonyan 
hozzáférhessenek a koncessziókkal 
kapcsolatos gazdasági lehetőségekhez. A 
kis- és középvállalkozások részvételének 
lehetővé tétele szempontjából döntő 
fontosságú lehet a pályázó azon lehetősége, 
hogy más szervezetek kapacitására is 
támaszkodhasson. Ezért indokolt az a 
rendelkezés, hogy a kiválasztási 
szempontok kizárólag a gazdasági 
szereplők műszaki, pénzügyi és gazdasági 
kapacitására irányuljanak, azokat közzé 
kell tenni a koncessziós hirdetményben, és 
nem zárható ki, hogy egy gazdasági 
szereplő más szervezetek kapacitására 
támaszkodjon – a közötte és e szervezetek 
között fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül –, ha az utóbbi bizonyítja az
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő felé, 
hogy rendelkezik a szükséges 
erőforrásokkal.

alkalmazása. A kis- és középvállalkozások 
részvételének lehetővé tétele 
szempontjából döntő fontosságú lehet a 
pályázó azon lehetősége, hogy más 
szervezetek kapacitására is 
támaszkodhasson. Ezért indokolt az a 
rendelkezés, hogy a kiválasztási 
szempontokat egyértelműen meg kell 
határozni, közzé kell tenni a koncessziós 
hirdetményben, és nem zárható ki, hogy 
egy pályázó más szervezetek kapacitására 
támaszkodjon – a közötte és e szervezetek 
között fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül –, ha az utóbbi bizonyítja a
koncesszióba adó felé, hogy rendelkezik a 
szükséges erőforrásokkal.

Or. en

Módosítás 350
Heide Rühle

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 

(25) Az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében a 
koncesszió odaítélésére vonatkozó 
feltételeknek mindig meg kell felelniük 
bizonyos általános szabványoknak. Ezeket 
előzetesen valamennyi ajánlattevő számára 
közzé kell tenni, kapcsolódniuk kell a 
szerződés tárgyához és nem biztosíthatnak 
korlátlan választási szabadságot az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
számára. Olyan 
minimumkövetelményeknek kell hozzájuk 
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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.

kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését.

Or. en

Módosítás 351
Pablo Arias Echeverría

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, 
közvetlenül 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.

Or. es
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Módosítás 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Annak érdekében, hogy a nők és a 
férfiak számára egyenlő hozzáférést 
biztosítsanak a munkaerőpiachoz, a 
koncesszióba adó számára lehetővé kell 
tenni, hogy a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításával kapcsolatos jellemzőket is 
szerepeltessen.

Or. en

Módosítás 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25b) A társadalmi megfontolások 
közbeszerzésbe való jobb integrációja 
érdekében a koncesszióba adó számára 
lehetővé kell tenni azt is, hogy a 
munkakörülményekhez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessen az odaítélési 
szempontok között. Az említett jellemzők 
célja az előállítási folyamatban részt vevő 
alkalmazottak egészségének védelme, vagy 
a szerződés teljesítéséért felelős személyek 
közül a hátrányos helyzetű személyek, ill. 
a sérülékeny csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatása, ideértve a 
fogyatékossággal élők csoportjába 
tartozók hozzáférését is, az említettek közé 
beleértve a fiatalokat, a tartós 
munkanélkülieket, a migráns hátterű 
személyeket és a fogyatékossággal élőket. 
Ebben az esetben az odaítélési
szempontokat a munkavállalók 
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szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel[1] összhangban és olyan 
módon kell alkalmazni, hogy se 
közvetlenül, se közvetve ne 
diszkriminálják a más tagállambeli 
gazdasági szereplőket. A koncesszióba adó 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
koncessziós szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési feltételként használják, mivel ez 
hatással lehet a teljesítés minőségére, és 
ennek következtében az ajánlat gazdasági 
értékére.
[1] HL L 18., 1997.1.21., 1. o.

Or. en

Módosítás 354
Heide Rühle

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 

törölve
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szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését.

Or. en

Módosítás 355
Heide Rühle

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 

törölve
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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 356
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A koncesszió odaítélésére irányuló 
folyamat során a műszaki leírások és az 
odaítélési szempontok különböző szerepet 
játszanak, de e leírások és szempontok 
lényege hasonló. Az ajánlatkérő szervek 
és ajánlatkérők a műszaki leírások révén 
határozzák meg a részvételhez megkívánt 
jellemzőket. A műszaki leírások 
teljesítésére való képesség a koncessziós 
eljárásban való részvételhez szükséges 
feltétel, így kizárólag az említett 
leírásoknak megfelelő építési 
beruházások, árubeszerzések és 
szolgáltatások vehetők figyelembe. Az 
odaítélési feltételek segítségével pedig az 
ajánlatkérő szerv és az ajánlatkérő össze 
tudja hasonlítani a feltételek különböző 
kombinációinak előnyeit is. Minden 
ajánlatot a szempontok mindegyike 
szempontjából értékelni kell, de a 
valamennyi szempontnak való megfelelés 
képessége nem szükséges előfeltétele 
annak, hogy egy pályázót a koncessziós 
szerződés elnyerésére alkalmas 
pályázónak tekintsenek. Végezetül, a 
koncessziós szerződés teljesítésére 
vonatkozó feltételeket a szerződésben 
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rögzíteni kellene, előírva, hogy miként kell 
a szerződést teljesíteni.

Or. fr

Módosítás 357
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) [...] törölve

Or. en

Módosítás 358
Evelyne Gebhardt

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 

(29) Lehetővé kell tenni, hogy a műszaki 
leírásokban és az odaítélési szempontokban 
az ajánlatkérő szervek életciklus-
jellemzőkre, például egyedi előállítási 
folyamatokra – köztük például szociális és 
környezeti szempontokra is –, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára, a környezeti vagy szociális 
hatások minimalizálására vagy 
maximalizálásra szolgáló funkcionális 
vagy végrehajtási követelményekre 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 
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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 
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.

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 
többek között az előállítási folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, a nemek közötti egyenlőségre 
(pl. az egyenlő díjazásra, a munka és a 
magánélet összeegyeztethetőségére), a 
szakmai továbbképzéshez való 
hozzáférésre, a felhasználók bevonására 
és a velük folytatott konzultációra, a 
megfizethetőségre, az emberi jogokra, az 
etikus kereskedelemre vagy a szerződés 
teljesítésére kijelölt személyek közül a 
hátrányos helyzetű személyek, ill. a 
sérülékeny csoportok tagjai (mint például 
tartósan munkanélküli személyek, romák, 
migránsok vagy fiatal és idős 
munkavállalók) 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 
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 
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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 fenntarthatóságára, és 
ennek következtében az ajánlat gazdasági 
értékére. Ezenkívül az ajánlatkérő szervek 
és az ajánlatkérők a műszaki leírásba 
vagy az odaítélési szempontok közé 
beépíthetnek az életciklushoz közvetlenül 
kapcsolódó külső társadalmi költségekkel 
– például a termelésnek a közvetlen 
környezetre és a szomszédos közösségekre 
gyakorolt hatásával – összefüggő szociális 
megfontolásokat is. A szolgáltatásnyújtás 
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 megállapodásokban és 
szerződésekben és a nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított kötelezettségek tekintetében 
az ajánlatkérő szerveknek és az 
ajánlatkérőknek ezeket a kötelezettségeket 
szerepeltetniük kell a műszaki 
leírásokban; ezek a kötelezettségek olyan 
határokon átnyúló helyzetekben is 
alkalmazandók, amikor egy tagállam 
munkavállalói egy másik tagállamban 
nyújtanak szolgáltatásokat.

Or. de

Módosítás 359
Françoise Castex
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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. Ezek a jellemzők csak a 
termelési 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 
összhangban és olyan módon kell 
alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 

(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 az odaítélő 
hatóságok 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. 
Ezek a jellemzők csak a termelési 
folyamatban részt vevő alkalmazottak 
egészségének, valamint foglalkoztatási és 
munkakörülményeinek védelmére, a 
kollektív szerződések betartására, 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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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, az ILO 
előírásainak megfelelő 
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.

Or. fr

Módosítás 360
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a koncesszió-
odaítélési folyamatok hatékonyságát és 
átláthatóságát. A koncesszió-odaítélési 
eljárásokban ezeknek kell a 
kommunikáció és az információcsere 
standard eszközévé válniuk. Az 
elektronikus eszközök használata 
segítségével idő is megtakarítható. 
Következésképpen ezen elektronikus 
eszközök használata esetére rendelkezni 
kell a minimális időszakok csökkentéséről, 
azzal a feltétellel azonban, hogy ezek az 

törölve
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eszközök kompatibilisek az uniós szinten 
előirányzott meghatározott átviteli 
móddal. Ezenfelül a megfelelő 
funkciókkal rendelkező elektronikus 
tájékoztatási és kommunikációs eszközök 
lehetővé tehetik az ajánlatkérő szervek és 
az ajánlatkérők számára a közbeszerzési 
eljárások során felmerülő hibák 
megelőzését, feltárását és korrekcióját.

Or. en

Módosítás 361
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A különböző tagállamokból származó 
ajánlatkérő szervek és ajánlatkérők 
érdekeltek lehetnek az együttműködésben 
és állami koncessziók közös odaítélésében 
annak érdekében, hogy maximális előnyt 
kovácsoljanak a belső piacban rejlő 
lehetőségekből a méretgazdaságosság, 
valamint az előnyök és a kockázatok 
megosztása szempontjából, nevezetesen 
azon innovatív projektek esetében, 
amelyek több kockázattal járnak az 
egyetlen ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő által ésszerűen viselhető 
kockázatnál. Ezért a határokon átnyúló 
közös koncesszió-odaítélés megkönnyítése 
érdekében az alkalmazandó jogot
megjelölő új szabályokat kell 
megállapítani a határokon átnyúló közös 
koncesszió-odaítélésre vonatkozóan. 
Emellett a különböző tagállamokban lévő 
ajánlatkérő szervek és ajánlatkérők a 
nemzeti vagy uniós jog hatálya alatt közös 
jogalanyokat hozhatnak létre. Az ilyen 
közös közbeszerzésekre különös 
szabályokat kell alkotni.

törölve
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Or. en

Módosítás 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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 – 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. Az olyan 
határokon átnyúló helyzetekben, amikor az 
egyik tagállamból származó munkavállaló 
koncesszió teljesítése céljából egy másik 
tagállamban nyújt szolgáltatást, a fogadó 
ország törvényeit, rendeleteit és kollektív 
megállapodásait kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 363
Philippe Juvin

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, 

(33) Nem ítélhető oda koncesszió olyan 
gazdasági szereplők részére, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
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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.

vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás vagy pénzmosás vádjával 
bűnösnek találtak. Továbbá biztosítani kell 
a koncesszió-szolgáltatók 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, amennyiben a 
gazdasági szereplő jelentős vagy állandó 
hiányosságokkal teljesítettek korábbi, 
hasonló jellegű koncessziót vagy 
koncessziókat ugyanazon koncesszió-
szolgáltató számára, vagy amennyiben a 
gazdasági szereplő vagy anyavállalata 
olyan harmadik országban telepedett le, 
amely a koncessziós szerződések 
odaítélésénél az Európai Unióban 
letelepedett gazdasági szereplőkkel 
szemben korlátozó – és súlyos és tartós 
megkülönböztetést eredményező –
intézkedéseket alkalmaz.

Or. fr

Indokolás

A viszonosság elvének alkalmazása a koncessziós szerződések odaítélési eljárásaiban. Az 
Unió valamely tagállamában egy koncessziós szerződés odaítélési eljárásában való 
részvételre jelentkező gazdasági szereplő kizárható az adott eljárásból, amennyiben olyan 
harmadik országban telepedett le, amely a koncessziós szerződések tekintetében az európai 
gazdasági szereplőkkel szemben piackorlátozó intézkedéseket alkalmaz.

Módosítás 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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, 

(33) Nem ítélhető oda koncesszió olyan 
gazdasági szereplők részére, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
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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.

vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás, pénzmosás és az adók vagy 
a társadalombiztosítási járulékok 
fizetésének elmulasztása vádjával 
bűnösnek találtak. Továbbá biztosítani 
kell a koncesszióba adók számára annak 
lehetőségét, hogy kizárják azokat a 
részvételre jelentkezőket vagy 
ajánlattevőket, akik megsértik a szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi 
jogszabályokat, 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 koncesszióba 
adó számára.

Or. en

Módosítás 365
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 
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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.

közérdek védelmére irányuló, a 
Szerződésnek megfelelő uniós vagy 
nemzeti előírásokat, ha a szóban forgó 
jogsértést bíróság megállapította, vagy 
azokat a gazdasági szereplőket, amelyek 
jelentős vagy állandó hiányosságokkal 
teljesítettek korábbi, hasonló jellegű 
koncessziót vagy koncessziókat.

Or. en

Módosítás 366
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az Európai Unió Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát 
figyelembe véve tisztázni kell azokat a 
feltételeket, amelyek esetén egy koncesszió 
teljesítés közben történő módosítása új 
odaítélési eljárást tesz szükségessé. Akkor 
van szükség új odaítélési eljárásra, ha 
lényeges változtatásokra kerül sor az 
eredeti koncesszióban, jelezve a felek 
szándékát a szóban forgó koncesszió 
lényeges feltételeinek újratárgyalására. Ez 
a helyzet mindenekelőtt akkor, ha a 
módosított feltételek befolyásolták volna 
az eljárás eredményét, ha szerepeltek volna 
az eredeti eljárásban. Indokolt, hogy a 
koncesszió időtartamának kivételes vagy 
átmeneti meghosszabbítása, ami szigorúan 
a szolgáltatásnyújtás folyamatosságát 
biztosítja az új koncesszió odaítéléséig, 
szokásos esetben ne minősüljön az eredeti 
koncesszió lényeges megváltoztatásának.

(34) Az Európai Unió Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát 
figyelembe véve tisztázni kell azokat a 
feltételeket, amelyek esetén egy koncesszió 
teljesítés közben történő módosítása új 
odaítélési eljárást tesz szükségessé. 
Valamennyi folyamatban lévő koncesszió
módosítható módosítás csatolásával, 
amennyiben az irányelvben meghatározott 
feltételek teljesülnek. Ellenben új 
odaítélési eljárásra van szükség, ha 
lényeges változtatásokra kerül sor az 
eredeti koncesszióban, jelezve a felek 
szándékát a szóban forgó koncesszió 
lényeges feltételeinek újratárgyalására. Ez 
a helyzet mindenekelőtt akkor, ha a 
módosított feltételek befolyásolták volna 
az eljárás eredményét, ha szerepeltek volna 
az eredeti eljárásban. Indokolt, hogy a 
koncesszió időtartamának kivételes vagy 
átmeneti meghosszabbítása, ami szigorúan 
a szolgáltatásnyújtás folyamatosságát 
biztosítja az új koncesszió odaítéléséig, 
szokásos esetben ne minősüljön az eredeti 
koncesszió lényeges megváltoztatásának.

Or. fr
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Indokolás

Az előadó 31. módosításának egyértelművé tétele a folyamatban lévő szerződések módosítását 
szabályozó jogi keret tekintetében (az átláthatóság és megkülönböztetésmentesség elvének 
betartása).

Módosítás 367
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az Európai Unió Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát 
figyelembe véve tisztázni kell azokat a 
feltételeket, amelyek esetén egy koncesszió 
teljesítés közben történő módosítása új 
odaítélési eljárást tesz szükségessé. Akkor 
van szükség új odaítélési eljárásra, ha 
lényeges változtatásokra kerül sor az 
eredeti koncesszióban, jelezve a felek 
szándékát a szóban forgó koncesszió 
lényeges feltételeinek újratárgyalására. Ez 
a helyzet mindenekelőtt akkor, ha a 
módosított feltételek befolyásolták volna 
az eljárás eredményét, ha szerepeltek 
volna az eredeti eljárásban. Indokolt, 
hogy a koncesszió időtartamának kivételes 
vagy átmeneti meghosszabbítása, ami 
szigorúan a szolgáltatásnyújtás 
folyamatosságát biztosítja az új koncesszió 
odaítéléséig, szokásos esetben ne 
minősüljön az eredeti koncesszió lényeges 
megváltoztatásának.

(34) Az Európai Unió Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát 
figyelembe véve tisztázni kell azokat a 
feltételeket, amelyek esetén egy koncesszió 
teljesítés közben történő módosítása új 
odaítélési eljárást tesz szükségessé. 
Valamennyi folyamatban lévő koncesszió 
módosítható módosítás csatolásával.
Ellenben új odaítélési eljárásra van 
szükség, ha lényeges változtatásokra kerül 
sor az eredeti koncesszióban, jelezve a 
felek szándékát a szóban forgó koncesszió 
lényeges feltételeinek újratárgyalására.

Or. fr

Módosítás 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az Európai Unió Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát 
figyelembe véve tisztázni kell azokat a 
feltételeket, amelyek esetén egy koncesszió 
teljesítés közben történő módosítása új 
odaítélési eljárást tesz szükségessé. Akkor 
van szükség új odaítélési eljárásra, ha 
lényeges változtatásokra kerül sor az 
eredeti koncesszióban, jelezve a felek 
szándékát a szóban forgó koncesszió 
lényeges feltételeinek újratárgyalására. Ez 
a helyzet mindenekelőtt akkor, ha a 
módosított feltételek befolyásolták volna 
az eljárás eredményét, ha szerepeltek volna 
az eredeti eljárásban. Indokolt, hogy a 
koncesszió időtartamának kivételes vagy 
átmeneti meghosszabbítása, ami szigorúan 
a szolgáltatásnyújtás folyamatosságát 
biztosítja az új koncesszió odaítéléséig, 
szokásos esetben ne minősüljön az eredeti 
koncesszió lényeges megváltoztatásának.

(34) Az Európai Unió Bíróságának 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatát 
figyelembe véve tisztázni kell azokat a 
feltételeket, amelyek esetén egy koncesszió 
teljesítés közben történő módosítása új 
odaítélési eljárást tesz szükségessé. 
Valamennyi folyamatban lévő koncesszió 
módosítható módosítás csatolásával.
Ellenben új odaítélési eljárásra van 
szükség, ha lényeges változtatásokra kerül 
sor az eredeti koncesszióban, jelezve a 
felek szándékát a szóban forgó koncesszió 
lényeges feltételeinek újratárgyalására. Ez 
a helyzet mindenekelőtt akkor, ha a 
módosított feltételek befolyásolták volna 
az eljárás eredményét, ha szerepeltek volna 
az eredeti eljárásban. Indokolt, hogy a 
koncesszió időtartamának kivételes vagy 
átmeneti meghosszabbítása, ami szigorúan 
a szolgáltatásnyújtás folyamatosságát 
biztosítja az új koncesszió odaítéléséig, 
szokásos esetben ne minősüljön az eredeti 
koncesszió lényeges megváltoztatásának. A 
koncesszió szolgáltatója és a koncessziós 
jogosult azonban tartózkodik a szerződés 
olyan meghosszabbításától, amelyet a 
szerződés végrehajtásához nem 
nélkülözhetetlen beruházás indokolna, és 
amelynek egyetlen célja a koncesszió 
időtartamának meghosszabbítása lenne. 

Or. fr

Indokolás

A 42. cikk módosításának megfelelő kiigazítás.

Módosítás 369
Cristian Silviu Buşoi

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

(34a) Mivel a koncessziók gyakran hosszú 
távú szerződések, értékük felbecsüléséhez 
elengedhetetlen, hogy valahányszor az 
értékelés szükségessége felmerül, a 
kérdéses mennyiségi adatokat 
aktualizálják. Ily módon a jogi keretek 
tökéletes összhangba kerülhetnének a 
koncessziós szerződés gazdasági és 
pénzügyi helyzetével. 

Or. fr

Indokolás

A cikkek módosításaival való koherencia érdekében szükséges módosítás.

Módosítás 370
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az ajánlatkérő szervek és 
ajánlatkérők olyan külső körülményekkel 
szembesülhetnek, amelyeket a koncesszió 
odaítélésekor nem láthattak előre. Ilyen 
esetben szükség van bizonyos fokú 
rugalmasságra, hogy a koncessziót – új 
odaítélési eljárás nélkül – ezekhez a 
körülményekhez igazítsák. Az 
„előreláthatatlan körülmények” kifejezés 
olyan körülményekre utal, amelyeket a 
körültekintő ajánlatkérő szerv –
figyelembe véve a rendelkezésére álló 
eszközöket, az adott projekt természetét és 
jellemzőit, a szóban forgó terület bevált 
gyakorlatát, valamint az odaítélés 
előkészítése során elköltött források és 
annak várható értéke közötti megfelelő 
kapcsolat biztosításának igényét – az 
eredeti odaítélés ésszerű és gondos 

(35) A koncesszió szolgáltatója 
szembesülhet olyan külső körülményekkel, 
amelyek a koncesszió odaítélésekor nem 
voltak előreláthatók. Ilyen esetben 
bizonyos fokú mozgástérrel kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy a koncessziót –
új odaítélési eljárás nélkül – ezekhez a 
körülményekhez igazíthassa.
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előkészítése ellenére nem tudott 
megjósolni. Ugyanakkor ez nem érvényes 
azokban az esetekben, amikor a módosítás 
a beszerzés általános jellegének 
megváltozását eredményezi, például 
azáltal, hogy a beszerzendő építési 
beruházásokat, árukat vagy 
szolgáltatásokat valami mással 
helyettesítik, vagy alapvetően 
megváltoztatják a beszerzés fajtáját, mivel 
ilyen helyzetben feltételezhető az 
eredményre gyakorolt hatás.

Or. fr

Módosítás 371
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az egyenlő bánásmód és az 
átláthatóság elveinek megfelelően a sikeres 
ajánlattevő a koncessziós eljárás verseny 
előtti újbóli megnyitása nélkül nem 
váltható fel egy másik gazdasági 
szereplővel. A koncessziót teljesítő sikeres 
ajánlattevőnél azonban előfordulhatnak 
bizonyos strukturális változások a 
koncesszió teljesítése alatt, például tisztán 
belső átszervezések, egyesülések és 
felvásárlások vagy fizetésképtelenség, 
illetve a szóban forgó ajánlattevő 
helyettesíthető valamennyi ajánlattevő 
számára ismert szerződéses záradék 
alapján az egyenlő bánásmód és az 
átláthatóság elvével összhangban. Az ilyen 
jellegű strukturális változások nem tesznek 
automatikusan szükségessé új odaítélési 
eljárásokat a szóban forgó vállalkozás által 
teljesített összes koncesszió tekintetében.

(36) Az egyenlő bánásmód és az 
átláthatóság elveinek megfelelően a sikeres 
ajánlattevő a koncessziós eljárás verseny 
előtti újbóli megnyitása nélkül nem 
váltható fel egy másik gazdasági 
szereplővel. A koncessziót teljesítő sikeres 
ajánlattevőnél azonban előfordulhatnak 
bizonyos strukturális változások a 
koncesszió teljesítése alatt, például tisztán 
belső átszervezések, egyesülések és 
felvásárlások vagy fizetésképtelenség, 
illetve a szóban forgó ajánlattevő 
helyettesíthető valamennyi ajánlattevő 
számára ismert szerződéses záradék 
alapján az egyenlő bánásmód és az 
átláthatóság elvével összhangban. Az ilyen 
jellegű strukturális változások nem tesznek 
szükségessé új odaítélési eljárásokat a 
szóban forgó vállalkozás által teljesített 
összes koncesszió tekintetében.

Or. en
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Módosítás 372
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az egyenlő bánásmód és az 
átláthatóság elveinek megfelelően a sikeres 
ajánlattevő a koncessziós eljárás verseny 
előtti újbóli megnyitása nélkül nem 
váltható fel egy másik gazdasági 
szereplővel. A koncessziót teljesítő sikeres 
ajánlattevőnél azonban előfordulhatnak 
bizonyos strukturális változások a 
koncesszió teljesítése alatt, például tisztán 
belső átszervezések, egyesülések és 
felvásárlások vagy fizetésképtelenség, 
illetve a szóban forgó ajánlattevő 
helyettesíthető valamennyi ajánlattevő 
számára ismert szerződéses záradék 
alapján az egyenlő bánásmód és az 
átláthatóság elvével összhangban. Az ilyen 
jellegű strukturális változások nem tesznek 
automatikusan szükségessé új odaítélési 
eljárásokat a szóban forgó vállalkozás által 
teljesített összes koncesszió tekintetében.

(36) Az egyenlő bánásmód és az 
átláthatóság elveinek megfelelően a sikeres 
ajánlattevő a koncessziós eljárás verseny 
előtti újbóli megnyitása nélkül nem 
váltható fel egy másik gazdasági 
szereplővel. A koncessziót teljesítő sikeres 
ajánlattevőnél azonban előfordulhatnak 
bizonyos strukturális változások a 
koncesszió teljesítése alatt, illetve a szóban 
forgó ajánlattevő helyettesíthető 
valamennyi ajánlattevő számára ismert 
szerződéses záradék alapján az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság elvével 
összhangban. Az ilyen jellegű strukturális 
változások nem tesznek automatikusan 
szükségessé új odaítélési eljárásokat a 
szóban forgó vállalkozás által teljesített 
összes koncesszió tekintetében.

Or. fr

Módosítás 373
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Az Európai Unió Bíróságának 
ítélkezési gyakorlatával összhangban ezt 
az irányelvet a hatálybalépése után 
odaítélt koncessziókra kell alkalmazni.



PE496.581v03-00 122/184 AM\916800HU.doc

HU

Or. it

Módosítás 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A gyors technikai és gazdasági 
fejlődéshez való alkalmazkodás érdekében 
a Bizottságot a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően fel kell hatalmazni jogi 
aktusok elfogadására a jelen irányelv több, 
nem alapvető fontosságú eleme 
tekintetében. Az elektronikus átvételre 
szolgáló eszközök műszaki adatait és 
jellemzőit a technológiai fejlődésnek és az 
igazgatási igényeknek megfelelően 
naprakészen kell tartani; fel kell hatalmazni 
továbbá a Bizottságot, hogy kötelező erejű 
műszaki szabványokat fogadjon el az 
elektronikus kommunikációra vonatkozóan 
a technikai formátumok, folyamatok és 
továbbítás interoperabilitásának biztosítása 
érdekében az elektronikus kommunikációs 
eszközök alkalmazásával lebonyolított 
koncesszió-odaítélési eljárások során, 
figyelembe véve a technológiai fejlődést és 
az igazgatási igényeket. Emellett az Unió 
azon jogalkotási aktusainak listáját, 
amelyek közös módszereket alakítanak ki 
az életciklus-költségek kiszámítására, rövid 
úton módosítani kell annak érdekében, 
hogy szerepeljenek benne az ágazati alapon 
elfogadott intézkedések. Az említett 
igények kielégítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
jogalkotási aktusok jegyzékének 
folyamatos naprakészen tartására, ideértve 
az életciklus-vizsgálatok módszereit is.

(38) A gyors technikai és gazdasági 
fejlődéshez való alkalmazkodás érdekében 
a Bizottságot a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően fel kell hatalmazni jogi 
aktusok elfogadására a jelen irányelv több, 
nem alapvető fontosságú eleme 
tekintetében. Az elektronikus átvételre 
szolgáló eszközök műszaki adatait és 
jellemzőit a technológiai fejlődésnek és az 
igazgatási igényeknek megfelelően 
naprakészen kell tartani; fel kell hatalmazni 
továbbá a Bizottságot, hogy kötelező erejű 
műszaki szabványokat – mint például a 
háromdimenziós, digitális formátumú 
ábrázolás benyújtása építési koncesszióra 
való pályázáskor – fogadjon el az 
elektronikus kommunikációra vonatkozóan 
a technikai formátumok, folyamatok és 
továbbítás interoperabilitásának biztosítása 
érdekében az elektronikus kommunikációs 
eszközök alkalmazásával lebonyolított 
koncesszió-odaítélési eljárások során, 
figyelembe véve a technológiai fejlődést és 
az igazgatási igényeket. Emellett az Unió 
azon jogalkotási aktusainak listáját, 
amelyek közös módszereket alakítanak ki 
az életciklus-költségek kiszámítására, rövid 
úton módosítani kell annak érdekében, 
hogy szerepeljenek benne az ágazati alapon 
elfogadott intézkedések. Az említett 
igények kielégítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
jogalkotási aktusok jegyzékének 
folyamatos naprakészen tartására, ideértve 
az életciklus-vizsgálatok módszereit is.
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Indokolás

A digitális formátumú, háromdimenziós ábrázolás olyan alapvető eszköz, amelynek 
segítségével az ajánlatkérő szervek javíthatják a döntéshozatalt az építési koncessziók 
tervezése, megvalósítása és működtetése révén. Számos tagállam már most is előírja, hogy az 
ajánlattevők interoperábilis, digitális formátumú, háromdimenziós ábrázolást nyújtsanak be.

Módosítás 375
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A koncesszió odaítélésére irányuló 
eljárásokban a részvételre jelentkezők és 
az ajánlattevők megfelelő jogi védelmének 
biztosítása, valamint az ezen irányelvben 
foglalt szabályoknak és a Szerződés 
elveinek tényleges végrehajtása érdekében 
az árubeszerzésre és az építési 
beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések odaítélésével kapcsolatos 
jogorvoslati eljárás alkalmazására 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 89/665/EGK 
tanácsi irányelvet és a vízügyi, 
energiaipari, szállítási és távközlési 
ágazatokban működő vállalkozások 
beszerzési eljárásairól szóló közösségi 
szabályok alkalmazására vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló 
92/13/EGK tanácsi irányelvet az 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 
által odaítélt szolgáltatási és építési 
koncessziókra is alkalmazni kell. A 
89/665/EGK, valamint a 92/13/EGK 
irányelvet ennek megfelelően kell 
módosítani.

törölve

Or. en
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Módosítás 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A koncesszió odaítélésére irányuló 
eljárásokban a részvételre jelentkezők és 
az ajánlattevők megfelelő jogi védelmének 
biztosítása, valamint az ezen irányelvben 
foglalt szabályoknak és a Szerződés 
elveinek tényleges végrehajtása érdekében 
az árubeszerzésre és az építési 
beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések odaítélésével kapcsolatos 
jogorvoslati eljárás alkalmazására 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 89/665/EGK 
tanácsi irányelvet és a vízügyi, 
energiaipari, szállítási és távközlési 
ágazatokban működő vállalkozások 
beszerzési eljárásairól szóló közösségi 
szabályok alkalmazására vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló 
92/13/EGK tanácsi irányelvet az 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 
által odaítélt szolgáltatási és építési 
koncessziókra is alkalmazni kell. A 
89/665/EGK, valamint a 92/13/EGK 
irányelvet ennek megfelelően kell 
módosítani.

törölve

Or. de

Indokolás

A jogorvoslatról szóló 89/665/EGK és 92/13/EK irányelvek alkalmazása a koncessziókhoz 
hasonlóan összetett szerződések esetében nem lenne arányos. A módosítás célja, hogy a 
tagállamokra vonatkozó követelmények az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatán 
alapuljanak, amely a C-324/98. sz. ügyben hozott ítéletében csupán arra kötelezi a 
tagállamokat, hogy engedélyezzék az eljárás pártatlanságának ellenőrzését.
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Módosítás 377
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A koncesszió odaítélésére irányuló 
eljárásokban a részvételre jelentkezők és 
az ajánlattevők megfelelő jogi védelmének 
biztosítása, valamint az ezen irányelvben 
foglalt szabályoknak és a Szerződés 
elveinek tényleges végrehajtása érdekében 
az árubeszerzésre és az építési 
beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések odaítélésével kapcsolatos 
jogorvoslati eljárás alkalmazására 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 89/665/EGK 
tanácsi irányelvet és a vízügyi, 
energiaipari, szállítási és távközlési 
ágazatokban működő vállalkozások 
beszerzési eljárásairól szóló közösségi 
szabályok alkalmazására vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló 
92/13/EGK tanácsi irányelvet az 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 
által odaítélt szolgáltatási és építési 
koncessziókra is alkalmazni kell. A 
89/665/EGK, valamint a 92/13/EGK 
irányelvet ennek megfelelően kell 
módosítani.

törölve

Or. de

Módosítás 378
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
előírják a tagállamok számára, hogy az 
uniós jog hatékony és egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
következetesen és rendszeresen kísérjék 
figyelemmel az említett közbeszerzési 
szabályok végrehajtását és működését. 
Így, ha a tagállamok egyetlen nemzeti 
hatóságot jelölnek ki a közbeszerzéssel 
összefüggő nyomonkövetési, végrehajtási 
és ellenőrzési feladatok ellátására, ez a 
hatóság ugyanezzel a hatáskörrel 
rendelkezhet a koncessziók tekintetében 
is. Egyetlen, átfogó feladatokkal 
felruházott testületnek kell gondoskodnia 
a fő végrehajtási problémák 
áttekintéséről, és ez az egy testület 
javasolhatja a szerkezeti problémák 
megfelelő orvoslását. Az említett testület 
azonnali visszajelzést is adhat a politika 
működéséről és potenciális gyenge 
pontjairól a nemzeti jogban és a 
gyakorlatban, ezáltal hozzájárulva a 
megoldások gyors megtalálásához és a 
koncesszió-odaítélési eljárások 
tökéletesítéséhez.

törölve

Or. en

Módosítás 379
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamok azon hatáskörét, hogy a 
Szerződésekhez csatolt, a tagállamokban 
nyújtott közcélú műsorszolgáltatás 
rendszeréről szóló 29. jegyzőkönyvnek 
megfelelően a közszolgálati feladatokat 
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valamely szolgáltatóra ruházzák, azokat 
meghatározzák és megszervezzék. 

Or. fr

Módosítás 380
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv szabályokat állapít meg 
az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők 
közbeszerzési eljárásaira azon koncessziók 
vonatkozásában, amelyek becsült értéke 
eléri vagy meghaladja az 5. cikkben 
rögzített értékhatárokat.

(1) Ez az irányelv szabályokat állapít meg 
az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők 
közbeszerzési eljárásaira azon koncessziók 
vonatkozásában, amelyek becsült értéke az 
egyik alábbi szereplő tekintetében eléri 
vagy meghaladja az 5. cikkben rögzített 
értékhatárokat:

(2) Az irányelv építési beruházásoknak 
vagy szolgáltatásoknak – ideértve a
koncesszió tárgya szempontjából mellékes 
beszerzéseket – az alábbiak valamelyike 
által kiválasztott gazdasági szereplőtől 
történő megszerzésére alkalmazandó:
a) ajánlatkérő szervek, függetlenül attól, 
hogy az építési beruházások vagy a 
szolgáltatások, ideértve a kapcsolódó 
beszerzéseket, közérdekű célt szolgálnak-
e;

a) ajánlatkérő szervek;

b) ajánlatkérők, feltéve, hogy az építési 
beruházások vagy a szolgáltatások, 
ideértve a kapcsolódó beszerzéseket, célja 
a III. mellékletben említett tevékenységek 
valamelyikének folytatása.

b) ajánlatkérők, feltéve, hogy az építési 
beruházások vagy a szolgáltatások célja a 
III. mellékletben említett tevékenységek 
valamelyikének folytatása.

Or. en

Módosítás 381
Liisa Jaakonsaari
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ez az irányelv a Szerződésekkel 
összhangban elismeri azt az elvet, hogy az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők 
szabadon látják el a közszolgáltatásokat. 
Az utóbbiak szabadon dönthetik el, hogy a 
jogalkotási intézkedésekkel összhangban 
mi a felelősségi körükbe tartozó munka és 
szolgáltatásnyújtás biztosításának, 
megszervezésének és irányításának 
legjobb módja, és melyek az általuk 
leghatékonyabbnak ítélt módszerek a 
minőség és a biztonság magas színvonala, 
a megfizethetőség, az egyenlő bánásmód, 
illetve az általános hozzáférhetőség és a 
felhasználói jogok biztosítására a 
közszolgáltatások területén.

Or. en

Módosítás 382
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ez az irányelv semmilyen szinten 
nem sérti a közjogi hatóságok azon jogát, 
hogy eldöntsék, kívánnak-e, illetve 
hogyan és milyen mértékben kívánnak 
saját maguk közfeladatokat ellátni. A 
közjogi hatóságok közfeladataikat saját 
forrásokkal és külső gazdasági szereplő 
bevonása nélkül is végrehajthatják. 
Ezeket a feladatokat más közjogi 
hatóságokkal együttműködve is 
végrehajthatják.

Or. fr
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Módosítás 383
Liisa Jaakonsaari

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A koncessziós szerződések részleteit –
köztük a működési kockázat 
átruházásával és a koncesszióba adó által 
a gazdasági szereplőnek teljesített 
kifizetésekkel kapcsolatos rendelkezéseket 
– nyilvánossá és ellenőrizhetővé kell 
tenni.
A szerződés minden későbbi módosítását 
szintén nyilvánosságra kell hozni.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
koncessziók teljesítéséről készült 
időszakos értékelést nyilvánosságra 
hozzák.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
közszolgáltatásokra irányuló koncessziós 
szerződésekre az átláthatóság és a 
nyilvános ellenőrzés tekintetében a 
nyilvánosan teljesített szolgáltatásokra 
vonatkozó követelményekkel azonos 
követelmények vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 384
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ajánlatkérő szervek, függetlenül attól, 
hogy az építési beruházások vagy a 
szolgáltatások, ideértve a kapcsolódó 
beszerzéseket, közérdekű célt szolgálnak-

a) ajánlatkérő szervek;
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e;

Or. it

Indokolás

A javasolt módosítás abból indul ki, hogy egy építési beruházás vagy szolgáltatás működési 
kockázatait a koncessziós jogosultra átruházó koncessziós szerződések struktúrájából 
fakadóan – rendkívül ritka esetben – előfordulhat, hogy az ajánlatkérő hatóság által építési 
beruházással, szolgáltatásnyújtással vagy árubeszerzéssel kapcsolatban kötött koncessziós 
szerződések – közvetlenül vagy közvetetten – nem közérdekű (vagy általános érdekű) célt 
szolgálnak.

Módosítás 385
Werner Kuhn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezt az irányelvet nem kell 
alkalmazni, ha egy ajánlatkérő szerv 
közfeladatait saját eszközeivel vagy más 
ajánlatkérő szervekkel együttműködve 
hajtja végre.

Or. de

Módosítás 386
Pier Antonio Panzeri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem érinti az uniós és 
nemzeti jogszabályok, valamint kollektív 
megállapodások által meghatározott, 
építési beruházás, szolgáltatásnyújtás és 
árubeszerzés helyén alkalmazandó 
foglalkoztatási feltételeket, köztük a 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
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biztonsági, szociális és munkaügyi 
szabályokat és normákat.

Or. en

Módosítás 387
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv a koncessziók 
odaítélésére vonatkozó szabályokat 
tartalmazza. Következésképpen a 
közbeszerzésről és a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzési eljárásairól szóló 
két irányelv egyike sem vonatkozik az ezen 
irányelvben meghatározott koncessziókra.

Or. en

Módosítás 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezt az irányelvet az EUMSZ 36., 51., 
52., 62. és 346. cikkére is figyelemmel kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egy csomag része, amelynek célja, hogy biztosítsa, ne legyen átfedés ezen 
irányelv és a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt 
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló irányelv (2009/81/EK irányelv), 
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valamint a Szerződés vonatkozó cikkei között.

Módosítás 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 1. cikk (1) bekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 
által a koncessziók odaítélése során 
követett eljárásait kizárólag ezen irányelv 
rendelkezéseit kell alkalmazni. A 
közbeszerzésről szóló irányelv és a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 
rendelkezései az (1) bekezdés szerinti 
koncessziókra nem alkalmazandók, és 
értelemszerűen sem alkalmazandók.

Or. de

Indokolás

A koncessziók odaítéléséről szóló irányelvnek kimerítő rendelkezéseket kell tartalmaznia. Nem 
kerülhet arra sor, hogy közbeszerzésről szóló irányelvből és a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló 
irányelvből származtatott rendelkezéseket alkalmazzanak. 

Módosítás 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezt az irányelvet nem kell 
alkalmazni, ha egy ajánlatkérő szerv 
közfeladatait saját eszközeivel vagy más 
ajánlatkérő szervekkel együttműködve 
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hajtja végre.

Or. de

Indokolás

A megfogalmazás az Európai Bíróság C-324/07. sz. Coditel Brabant ügyben hozott ítéletének 
49. és 49. pontjából és a C-480/06. sz. Stadtreinigung Hamburg ügyben hozott ítéletének 45. 
pontjából származik. 

Módosítás 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem érinti a bármely 
szinten elhelyezkedő állami hatóságok 
azon jogát, hogy eldöntsék, saját belső 
forrásaik felhasználásával maguk 
teljesítik az építési beruházásokat vagy 
végzik a szolgáltatásnyújtást anélkül, hogy 
kötelesek lennének külső gazdasági 
szereplőknek koncessziókat odaítélni. E 
feladatok más állami ajánlatkérő 
szervekkel együttműködve is teljesíthetők.

Or. en

Módosítás 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan jogi aktusokra vagy szerződésekre, 
amelyekkel az állam, egy állami hatóság 
vagy szerv jogot ítél oda egy gazdasági 
szereplőnek bizonyos állami területek 
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vagy erőforrások kiaknázására, 
amennyiben az állam, állami hatóság 
vagy szerv határozza meg a következőket:
a) a gazdasági tevékenység gyakorlásának 
általános feltételei anélkül, hogy a 
gazdasági szereplő által megvalósított 
építési beruházás vagy nyújtott 
szolgáltatás kedvezményezettjévé válna, 
vagy
b) bizonyos állami területek vagy 
erőforrások kiaknázásának feltételei, 
például a földbérleti szerződések esetében. 
Ezért lényegtelen, hogy az állami területek 
vagy erőforrások kiaknázása során 
végezhetnek-e építési beruházást az adott 
állami föld vagy terület javítása vagy 
infrastruktúrával való ellátása érdekében, 
amennyiben a gazdasági szereplő által 
végzett gazdasági tevékenység döntő a 
szóban forgó építési beruházások 
kivitelezése szempontjából.

Or. en

Indokolás

Az irányelvjavaslat (6) preambulumbekezdése kizárja az irányelv hatálya alól azokat a 
szerződéseket, amelyek az állam vagy állami hatóságok és vállalkozások között jönnek létre, 
és amelyek keretében az utóbbiak jogot kapnak egy gazdasági tevékenység bizonyos 
szabályozott feltételekkel történő elvégzésére, vagy állami terület vagy föld használatára. Ez 
számos európai kikötő esetében így van, ahol a kikötő-üzemeltetők által használt föld és 
infrastruktúra az állam tulajdonában van, továbbá az idegenforgalmi és szabadidős célú 
állami tengerészeti koncessziók esetében is ez a helyzet.

Módosítás 393
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezt az irányelvet a hatálybalépése 
után odaítélt koncessziókra kell 
alkalmazni.
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Or. it

Módosítás 394
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem sértheti: 
a) a munkajogot, azaz a foglalkoztatási 
feltételekre, a munkafeltételekre, köztük a 
munkaegészségügyi és munkabiztonsági 
feltételekre, valamint a munkáltatók és a 
munkavállalók közötti kapcsolatokra 
vonatkozó, a tagállamok által a közösségi 
jogot tiszteletben tartó nemzeti jognak 
megfelelően alkalmazott jogszabályi vagy 
szerződéses előírásokat. Ez az irányelv 
nem érinti továbbá a tagállamok szociális 
biztonsággal kapcsolatos jogszabályait 
sem;
b) a tagállamokban és a közösségi jogban 
elismert alapvető jogok gyakorlását. Nem 
érinti továbbá az uniós jogot tiszteletben 
tartó nemzeti joggal és gyakorlatokkal 
összhangban lévő, kollektív 
megállapodásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való jogot, valamint a 
szervezett fellépéshez való jogot;
c) a tagállamok szabadságát, hogy a 
közösségi joggal összhangban 
meghatározzák, mit tekintenek általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásnak, hogyan 
kell e szolgáltatásokat megszervezni és 
finanszírozni az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban, és 
milyen konkrét kötelezettségeknek kell 
megfelelniük.

Or. de
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Módosítás 395
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
tagállami hatáskörben meghatározott 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra, és közvetve sem érinti 
azokat. Ezen irányelv rendelkezései 
minden esetben megőrzik az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások szerepét, 
különösen a társadalmi és területi kohézió 
előmozdítása terén.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 14. cikkével és 26. jegyzőkönyvével összhangban alapvető fontosságú az általános 
érdekű küldetések teljes egészében történő megőrzése, beleértve a (magán- vagy állami) 
szolgáltatók jogállását, finanszírozását, kötelezettségeit és szervezetét. Az általános 
(gazdasági) érdekű szolgáltatásokat teljes egészében ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól, 
és az irányelv semmilyen módon nem érintheti azokat.

Módosítás 396
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A közszolgáltatások állami hatóságok 

általi szabad ellátásának elve
Ez az irányelv a Szerződésekkel 
összhangban elismeri azt az elvet, hogy az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők 
szabadon látják el a közszolgáltatásokat. 
Az utóbbiak szabadon dönthetik el, hogy a 
jogalkotási intézkedésekkel összhangban 
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mi a felelősségi körükbe tartozó munka és 
szolgáltatásnyújtás biztosításának, 
megszervezésének és irányításának 
legjobb módja, és melyek az általuk 
leghatékonyabbnak ítélt módszerek a 
minőség és a biztonság magas színvonala, 
a megfizethetőség, az egyenlő bánásmód, 
illetve az általános hozzáférhetőség és a 
felhasználói jogok biztosítására a 
közszolgáltatások területén.

Or. en

Módosítás 397
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A hatóságok igazgatási szabadságának 

elve
Ez az irányelv az uniós jogban rögzített 
szubszidiaritás elvével és az alkalmazandó 
nemzeti jogszabályokkal összhangban 
elismeri az ajánlatkérő szervek és az 
ajánlatkérők igazgatási szabadságának 
elvét. E szervek az adott tagállam jogi 
szabályozása értelmében szabadon 
dönthetnek arról, hogy milyen igazgatási 
módot választanak az építési beruházások 
végrehajtása, illetve a szolgáltatások 
nyújtása tekintetében, illetve hogy az 
építési beruházásokat vagy a 
szolgáltatásokat ezen irányelv értelmében 
közvetlenül hajtják-e végre, illetve 
harmadik felet vesznek-e igénybe. 

Or. de

Indokolás

Annak megerősítése, hogy az irányelv nem avatkozik be a hatóságok igazgatási 
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szabadságának elvébe, és semmiképpen sem írja elő a tagállamoknak vagy hatóságaiknak, 
hogy egy szolgáltatást az államnak vagy egy harmadik félnek kell-e nyújtania. Ez az elv az 
általános érdekű, illetve általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásához hasonló,
érzékeny területekre is alkalmazandó.

Módosítás 398
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A közszolgáltatások állami hatóságok 

általi szabad ellátásának elve
(1) Ez az irányelv az uniós Szerződésekkel 
összhangban elismeri azt az elvet, hogy az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők 
szabadon látják el a közszolgáltatásokat. 
Az utóbbiak szabadon dönthetik el, hogy a 
jogalkotási intézkedésekkel összhangban 
mi a felelősségi körükbe tartozó munka és 
szolgáltatásnyújtás biztosításának, 
megszervezésének és irányításának 
legjobb módja, és melyek az általuk 
leghatékonyabbnak ítélt módszerek a 
minőség és a biztonság magas színvonala, 
a megfizethetőség, az egyenlő bánásmód, 
illetve az általános hozzáférhetőség és a 
felhasználói jogok biztosítására a 
közszolgáltatások területén.
(2) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
szabadságát, hogy az uniós joggal 
összhangban meghatározzák, mit 
tekintenek általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásnak, hogyan kell e 
szolgáltatásokat megszervezni és 
finanszírozni az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban, és 
milyen konkrét kötelezettségeknek kell 
megfelelniük.

Or. en
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Módosítás 399
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A hatóságok igazgatási szabadságának 

elve
Ez az irányelv elismeri az ajánlatkérők és 
ajánlatkérő szervek – a hatályos nemzeti 
jognak megfelelő – igazgatási 
szabadságának elvét. Az említettek 
szabadon dönthetnek arról, hogy mely 
igazgatási módszert tartják a 
legmegfelelőbbnek a felelősségi körükbe 
tartozó építési beruházások 
végrehajtásához, illetve szolgáltatások 
teljesítéséhez, az általuk 
leghatékonyabbnak ítélt jogi kereteknek 
és formáknak megfelelően.
Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 14. cikkével és 26. 
jegyzőkönyvével összhangban az irányelv 
nem ír elő meghatározott jogi formát az 
érintett állami hatóságok számára, és nem 
eredményezi ilyen jogi forma előírását. 

Or. fr

Módosítás 400
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
1 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. cikk
Az állami hatóságok általi átláthatóság 
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elve
A koncessziós szerződések részleteit –
köztük a működési kockázat 
átruházásával és a koncesszióba adó által 
a gazdasági szereplőnek teljesített 
kifizetésekkel kapcsolatos rendelkezéseket 
– nyilvánossá és ellenőrizhetővé kell 
tenni. 
A szerződés minden későbbi módosítását 
szintén nyilvánosságra kell hozni.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
koncessziók teljesítéséről készült 
időszakos értékelést nyilvánosságra 
hozzák.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
közszolgáltatásokra irányuló koncessziós 
szerződésekre az átláthatóság és a 
nyilvános ellenőrzés tekintetében a 
nyilvánosan teljesített szolgáltatásokra 
vonatkozó követelményekkel azonos 
követelmények vonatkoznak. 

Or. en

Módosítás 401
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
1 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. cikk
Az állami hatóságok általi átláthatóság 

elve
A koncessziós szerződések részleteit –
köztük a működési kockázat 
átruházásával és a koncesszióba adó által 
a gazdasági szereplőnek teljesített 
kifizetésekkel kapcsolatos rendelkezéseket 
– nyilvánossá és ellenőrizhetővé kell 
tenni. 
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A szerződés minden későbbi módosítását 
szintén nyilvánosságra kell hozni.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
koncessziók teljesítéséről készült 
időszakos értékelést nyilvánosságra 
hozzák.

Or. en

Módosítás 402
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „ajánlatkérő szervvel kötött, építési 
beruházásra irányuló koncesszió”: egy 
vagy több gazdasági szereplő és egy vagy 
több ajánlatkérő szerv által kötött 
visszterhes szerződés, amelynek tárgya 
építési beruházások kivitelezése, amelyek
esetében az elvégzendő építési 
beruházásért járó ellenszolgáltatás vagy 
kizárólag az építmény hasznosítási joga, 
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

2. „építésre irányuló koncesszió”: írásbeli 
visszterhes szerződés, amelynek keretében
egy vagy több ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv egy vagy több gazdasági
szereplőt megbíz építési beruházás 
kivitelezésével, amelynek esetében a 
megbízásért járó ellenszolgáltatás vagy 
kizárólag a szerződés tárgyát képező
építmény hasznosítási joga, vagy ez a jog 
pénzbeni ellenszolgáltatással kiegészülve;

Or. en

Módosítás 403
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „ajánlatkérő szervvel kötött, építési 
beruházásra irányuló koncesszió”: egy 
vagy több gazdasági szereplő és egy vagy 
több ajánlatkérő szerv által kötött 
visszterhes szerződés, amelynek tárgya

2. a) „építési koncesszió”: írásban kötött 
visszterhes szerződés, amelyben egy vagy 
több ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
építési munkálatok kivitelezésével bíz meg 
egy vagy több gazdasági szereplőt, és 
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építési beruházások kivitelezése, amelyek
esetében az elvégzendő építési 
beruházásért járó ellenszolgáltatás vagy 
kizárólag az építmény hasznosítási joga,
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

amelynek esetében a megbízásért járó 
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező építmény 
hasznosítására vonatkozó jog vagy ez a 
jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

b) „szolgáltatási koncesszió”: írásban 
kötött visszterhes szerződés, amelyben egy 
vagy több ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
szerv szolgáltatások nyújtásával bíz meg 
egy vagy több gazdasági szereplőt, és 
amelynek esetében a megbízásért járó 
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás 
hasznosítására vonatkozó jog vagy ez a 
jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;
Az építmény vagy a szolgáltatás 
hasznosításának a jelen bekezdés a) és b) 
pontjában említett joga azzal jár, hogy az 
építmény vagy a szolgáltatás 
működtetésével kapcsolatos gazdasági 
kockázat – azaz a piaci körülményeknek 
való kitettséggel járó kockázat –
legnagyobb része a koncesszió 
jogosultjára hárul. A koncessziós jogosult 
részéről a működtetéssel járó kockázat 
legnagyobb részének felvállalása abban 
valósul meg, hogy a koncesszió tárgyát 
képező építmény vagy szolgáltatás 
hasznosítása során tett beruházások, 
illetve a felmerült költségek megtérülése 
átlagos körülmények fennállása esetén 
nem garantált.

Or. fr

Indokolás

Az előadó 44. módosításának egyértelműbbé tétele: az építési koncesszió és a szolgáltatási 
koncesszió nem szükségszerűen hordozza magában a megbízást adó ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő felelősségét (pl. parkoló építése és üzemeltetése). Az „építmény vagy szolgáltatás 
hasznosítására vonatkozó jog” meghatározás az építési koncessziók és a szolgáltatási 
koncessziók – és nem csupán a szolgáltatási koncessziók – esetében történő alkalmazásának 
egyértelműbbé tétele.
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Módosítás 404
Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „ajánlatkérő szervvel kötött, építési 
beruházásra irányuló koncesszió”: egy 
vagy több gazdasági szereplő és egy vagy 
több ajánlatkérő szerv által kötött 
visszterhes szerződés, amelynek tárgya 
építési beruházások kivitelezése, amelyek
esetében az elvégzendő építési 
beruházásért járó ellenszolgáltatás vagy 
kizárólag az építmény hasznosítási joga, 
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

2. a) „építésre irányuló koncesszió”:
írásbeli visszterhes szerződés, amelynek 
keretében egy vagy több ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv egy vagy több gazdasági
szereplőt megbíz építési beruházás 
kivitelezésével, amelynek esetében a 
megbízásért járó ellenszolgáltatás vagy 
kizárólag a szerződés tárgyát képező
építmény hasznosítási joga, vagy ez a jog 
pénzbeni ellenszolgáltatással kiegészülve;

b) „szolgáltatási koncesszió”: írásbeli 
visszterhes szerződés, amelynek keretében 
egy vagy több ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv egy vagy több gazdasági 
szereplőt megbíz olyan szolgáltatás 
működtetésével, amelyért felelős, és amely 
szerződés esetében a megbízásért járó 
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás 
hasznosítási joga, vagy ez a jog pénzbeni 
ellenszolgáltatással kiegészülve;
Az építmény vagy szolgáltatás 
hasznosításának joga együtt jár az 
építmény vagy szolgáltatás 
hasznosításához fűződő lényeges 
működési kockázatnak a koncessziós 
jogosultra való transzferálásával, amit a 
piac szeszélyeinek való kitettség 
kockázatának neveznek, és amely a 
keresleti kockázatot és a rendelkezésre 
állás kockázatát egyaránt felöleli. 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 – a szokásos 
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hasznosítási feltételek mellett és a 
szerződés rendelkezéseivel összhangban –
nem garantált.

Or. en

Módosítás 405
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „ajánlatkérő szervvel kötött, építési
beruházásra irányuló koncesszió”: egy 
vagy több gazdasági szereplő és egy vagy 
több ajánlatkérő szerv által kötött 
visszterhes szerződés, amelynek tárgya
építési beruházások kivitelezése, amelyek
esetében az elvégzendő építési 
beruházásért járó ellenszolgáltatás vagy 
kizárólag az építmény hasznosítási joga,
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

2. a) „építési koncesszió”: írásban kötött 
visszterhes szerződés, amelyben egy vagy 
több ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv a 
felelősségi körébe tartozó építési 
munkálatok kivitelezésével bíz meg egy 
vagy több gazdasági szereplőt, és amelynek
esetében a megbízásért járó 
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező építmény
hasznosítására vonatkozó jog vagy ez a 
jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

Or. fr

Indokolás

A koncessziók lényegét kifejező szövegmódosítás.

Módosítás 406
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „szolgáltatási koncesszió”: írásban 
kötött visszterhes szerződés, amelyben egy 
vagy több ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
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szerv a felelősségi körébe tartozó 
szolgáltatások nyújtásával bíz meg egy 
vagy több gazdasági szereplőt, és 
amelynek esetében a megbízásért járó 
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás 
hasznosítására vonatkozó jog vagy ez a 
jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve.
Az építmény vagy a szolgáltatás 
hasznosításának joga azzal jár, hogy az 
építmény vagy a szolgáltatás 
működtetésével kapcsolatos gazdasági 
kockázat – azaz a piaci körülményeknek 
való kitettséggel járó, akár a kínálattal, 
akár a kereslettel összefüggő kockázat –
jelentős része a koncesszió jogosultjára 
hárul. A koncessziós jogosult részéről a 
működtetéssel járó kockázat legnagyobb 
részének felvállalása abban valósul meg, 
hogy a koncesszió tárgyát képező 
építmény vagy szolgáltatás hasznosítása 
során tett beruházások, illetve a felmerült 
költségek megtérülése átlagos 
körülmények fennállása esetén nem 
garantált.

Or. fr

Indokolás

Szövegezési módosítás és a kockázat áthárítása kapcsán a „legnagyobb része” helyett az 
általánosabban használt „jelentős része” fogalom bevezetése a szövegbe.

Módosítás 407
Pier Antonio Panzeri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. a) „építésre irányuló koncesszió”: 
írásbeli visszterhes szerződés, amelynek 
keretében egy vagy több ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv egy vagy több gazdasági 
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szereplőt megbíz építési beruházás 
kivitelezésével, amelynek esetében a 
megbízásért járó ellenszolgáltatás vagy 
kizárólag a szerződés tárgyát képező 
építmény hasznosítási joga, vagy ez a jog 
pénzbeni ellenszolgáltatással kiegészülve;
b) „szolgáltatási koncesszió”: írásbeli 
visszterhes szerződés, amelynek keretében 
egy vagy több ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv egy vagy több gazdasági 
szereplőt megbíz olyan szolgáltatás 
működtetésével, amelyért felelős, és amely 
szerződés esetében a megbízásért járó 
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás 
hasznosítási joga, vagy ez a jog pénzbeni 
ellenszolgáltatással kiegészülve.
Az építmény vagy szolgáltatás 
hasznosításának joga együtt jár az 
építmény vagy szolgáltatás 
hasznosításához fűződő lényeges 
működési kockázatnak a koncessziós 
jogosultra való transzferálásával, amit a 
piac szeszélyeinek való kitettség 
kockázatának neveznek, és amely a 
keresleti kockázatot és a rendelkezésre 
állás kockázatát egyaránt felöleli. 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 – a szokásos 
hasznosítási feltételek mellett és a 
szerződés rendelkezéseivel összhangban –
nem garantált.

Or. en

Módosítás 408
Sirpa Pietikäinen

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

2a. „szolgáltatási koncesszió”: írásbeli 
visszterhes szerződés, amelynek keretében 
egy vagy több ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv egy vagy több gazdasági 
szereplőt megbíz olyan szolgáltatás 
működtetésével, amelyért felelős, és amely 
szerződés esetében a megbízásért járó 
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás 
hasznosítási joga, vagy ez a jog pénzbeni 
ellenszolgáltatással kiegészülve.
Az építmény vagy szolgáltatás 
hasznosításának joga együtt jár az 
építmény vagy szolgáltatás 
hasznosításához fűződő lényeges 
működési kockázatnak a koncessziós 
jogosultra való transzferálásával, amit a 
piac szeszélyeinek való kitettség 
kockázatának neveznek, és amely a 
keresleti kockázatot és a rendelkezésre 
állás kockázatát egyaránt felöleli. 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 – a szokásos 
hasznosítási feltételek mellett és a 
szerződés rendelkezéseivel összhangban –
nem garantált.

Or. en

Módosítás 409
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „építésre irányuló koncesszió”: egy 
vagy több gazdasági szereplő és egy vagy 
több ajánlatkérő által kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya építési 
beruházás kivitelezése, amelynek esetében 
a végrehajtandó beruházásért kapott 
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező építmény 
hasznosítására vonatkozó jog vagy ez a 
jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

törölve

Or. en

Módosítás 410
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „építésre irányuló koncesszió”: egy 
vagy több gazdasági szereplő és egy vagy 
több ajánlatkérő által kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya építési 
beruházás kivitelezése, amelynek esetében 
a végrehajtandó beruházásért kapott 
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező építmény 
hasznosítására vonatkozó jog vagy ez a 
jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

törölve

Or. en

Módosítás 411
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „építési beruházás kivitelezése”: az I. 
mellékletben említett tevékenységek 
valamelyikéhez kapcsolódó építési 
beruházás kivitelezése, vagy tervezése és 
kivitelezése, vagy az építési beruházás 
típusa vagy tervezése felett meghatározó 
befolyással rendelkező ajánlatkérő szerv 
által megállapított követelményeknek 
megfelelő építési beruházás bármilyen 
eszközzel, illetve módon történő 
kivitelezése;

törölve

Or. en

Módosítás 412
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „építési beruházás kivitelezése”: az I. 
mellékletben említett tevékenységek 
valamelyikéhez kapcsolódó építési 
beruházás kivitelezése, vagy tervezése és 
kivitelezése, vagy az építési beruházás 
típusa vagy tervezése felett meghatározó 
befolyással rendelkező ajánlatkérő szerv
által megállapított követelményeknek 
megfelelő építési beruházás bármilyen 
eszközzel, illetve módon történő 
kivitelezése;

5. „építési beruházás kivitelezése”: az I. 
mellékletben említett tevékenységek 
valamelyikéhez kapcsolódó építési 
beruházás kivitelezése, vagy tervezése és 
kivitelezése, vagy az építési beruházás 
típusa vagy tervezése felett meghatározó 
befolyással rendelkező koncesszióba adó
által megállapított követelményeknek 
megfelelő építési beruházás bármilyen 
eszközzel, illetve módon történő 
kivitelezése;

Or. en

Módosítás 413
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szolgáltatásra irányuló koncesszió”: 
egy vagy több gazdasági szereplő és egy 
vagy több ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő által írásban kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya a 2. és a 4. 
pontban említettől eltérő szolgáltatás 
nyújtása, amelynek esetében a nyújtandó 
szolgáltatásért kapott ellenszolgáltatás 
vagy kizárólag a szerződés tárgyát képező 
építmény hasznosítására vonatkozó jog 
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

törölve

Or. en

Módosítás 414
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szolgáltatásra irányuló koncesszió”: egy 
vagy több gazdasági szereplő és egy vagy 
több ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
által írásban kötött visszterhes szerződés, 
amelynek tárgya a 2. és a 4. pontban 
említettől eltérő szolgáltatás nyújtása, 
amelynek esetében a nyújtandó 
szolgáltatásért kapott ellenszolgáltatás 
vagy kizárólag a szerződés tárgyát képező
építmény hasznosítására vonatkozó jog 
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

7. „szolgáltatásra irányuló koncesszió”: 
írásban kötött visszterhes szerződés, 
amelynek keretében egy vagy több 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv egy 
vagy több gazdasági szereplőt megbíz 
olyan szolgáltatás működtetésével, 
amelyért felelős, és amely szerződés
esetében a megbízásért kapott 
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás
hasznosítására vonatkozó jog, vagy ez a 
jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve. Ezzel szemben egyes állami 
aktusok, például felhatalmazások, 
engedélyek vagy licenciák, amelyek 
kapcsán az állam vagy egy állami hatóság 
megállapítja egy gazdasági tevékenység 
végzésének feltételeit, amelyek tárgya 
szociális szolgáltatások nyújtásának 
és/vagy megállapodások kötésének joga, 
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amelyek keretében a koncesszióba adó 
bizonyos állami területek vagy 
erőforrások kiaknázására ad jogot egy 
gazdasági szereplőnek vagy szolgalmi 
jogot biztosít, nem minősülhetnek 
koncessziónak, amennyiben csak a 
használat általános feltételeit határozzák 
meg anélkül, hogy az állami hatóság a 
szerződéses partner által átadott konkrét 
építmények vagy szolgáltatások 
kedvezményezettjévé válna.

Or. en

Indokolás

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Módosítás 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szolgáltatásra irányuló koncesszió”: 
egy vagy több gazdasági szereplő és egy 
vagy több ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő által írásban kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya a 2. és a 4. 
pontban említettől eltérő szolgáltatás 
nyújtása, amelynek esetében a nyújtandó 
szolgáltatásért kapott ellenszolgáltatás 
vagy kizárólag a szerződés tárgyát képező 
építmény hasznosítására vonatkozó jog 
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 

7. „szolgáltatásra irányuló koncesszió”: 
egy vagy több gazdasági szereplő és egy 
vagy több ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő által írásban kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya a 2. és a 4. 
pontban említettől eltérő szolgáltatás 
nyújtása, amelynek esetében a nyújtandó 
szolgáltatásért kapott ellenszolgáltatás 
vagy kizárólag a szerződés tárgyát képező 
építmény hasznosítására vonatkozó jog 
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
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kiegészülve; kiegészülve. Az azon az elven alapuló 
tagállami eljárások, hogy minden olyan 
szolgáltatót engedélyeznek, amely teljesíti 
az előzetesen jogszabályban rögzített 
feltételeket, nem tekintendők szolgáltatási 
koncessziónak, amennyiben figyelembe 
veszik az egyenlő bánásmód, az 
átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség általános 
alapelveit.

Or. de

Indokolás

A szolgáltatási koncesszió fogalmának tisztázása. A jogbiztonság érdekében kifejezetten 
tisztázni kell, hogy azok az eljárások, amelyek az általános és megkülönböztetésmentes piaci 
hozzáférésen alapulnak, és így a jogszabályban előzetesen meghatározott feltételeket teljesítő 
összes szolgáltató előtt nyitva állnak, nem tekintendők szolgáltatási koncessziónak, 
függetlenül attól, hogy a hozzáférés engedély vagy megállapodás alapján történik.

Módosítás 416
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szolgáltatásra irányuló koncesszió”: 
egy vagy több gazdasági szereplő és egy 
vagy több ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő által írásban kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya a 2. és a 4. 
pontban említettől eltérő szolgáltatás 
nyújtása, amelynek esetében a nyújtandó 
szolgáltatásért kapott ellenszolgáltatás 
vagy kizárólag a szerződés tárgyát képező 
építmény hasznosítására vonatkozó jog 
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

7. „szolgáltatásra irányuló koncesszió”: 
egy vagy több gazdasági szereplő és egy 
vagy több ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő által írásban kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya a 2. és a 4. 
pontban említettől eltérő szolgáltatás 
nyújtása, amelynek esetében a nyújtandó 
szolgáltatásért kapott ellenszolgáltatás 
vagy kizárólag a szerződés tárgyát képező 
építmény hasznosítására vonatkozó jog 
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve, kivéve ha puszta 
engedélyezésről, különösen a közjavak 
vagy állami területek hasznosításának 
engedélyezéséről van szó;

Or. de
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Indokolás

Annak pontosítása, hogy a puszta engedélyezés – például az úthasználati joga – nem tartozik 
ezen irányelv hatálya alá.

Módosítás 417
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szolgáltatásra irányuló koncesszió”: egy 
vagy több gazdasági szereplő és egy vagy 
több ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
által írásban kötött visszterhes szerződés, 
amelynek tárgya a 2. és a 4. pontban 
említettől eltérő szolgáltatás nyújtása, 
amelynek esetében a nyújtandó 
szolgáltatásért kapott ellenszolgáltatás 
vagy kizárólag a szerződés tárgyát képező 
szolgáltatás hasznosítására vonatkozó jog 
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

7. „szolgáltatásra irányuló koncesszió”: 
írásban kötött visszterhes szerződés,
amelyben egy vagy több ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv a felelősségi körébe 
tartozó szolgáltatások nyújtásával bíz meg 
egy vagy több gazdasági szereplőt, és
amelynek esetében a megbízásért – amely 
megbízási aktusnak minősül – járó
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás 
hasznosítására vonatkozó jog vagy ez a jog 
pénzbeni ellenszolgáltatással kiegészülve.
Az építmény vagy a szolgáltatás 
hasznosításának joga azzal jár, hogy az 
építmény vagy a szolgáltatás 
működtetésével kapcsolatos gazdasági 
kockázat – azaz a piaci körülményeknek 
való kitettséggel járó kockázat –
legnagyobb része a koncesszió 
jogosultjára hárul. A koncessziós jogosult 
részéről a működtetéssel járó kockázat 
legnagyobb részének felvállalása abban 
valósul meg, hogy a koncesszió tárgyát 
képező építmény vagy szolgáltatás 
hasznosítása során tett beruházások, 
illetve a felmerült költségek megtérülése 
átlagos körülmények fennállása esetén 
nem garantált;

Or. fr
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Módosítás 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „szolgáltatásra irányuló koncesszió”: 
egy vagy több gazdasági szereplő és egy 
vagy több ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő által írásban kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya a 2. és a 4. 
pontban említettől eltérő szolgáltatás 
nyújtása, amelynek esetében a nyújtandó 
szolgáltatásért kapott ellenszolgáltatás 
vagy kizárólag a szerződés tárgyát képező 
építmény hasznosítására vonatkozó jog 
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve; az azon az elven alapuló 
tagállami eljárások, hogy jogi formától 
függetlenül minden olyan szolgáltatót 
engedélyeznek, amely teljesíti az 
előzetesen jogszabályban rögzített 
feltételeket, nem tekintendők szolgáltatási 
koncessziónak, amennyiben figyelembe 
veszik az egyenlő bánásmód, az 
átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség általános 
alapelveit; 

Or. de

Indokolás

Az irányelvnek kifejezetten pontosítania kell, hogy minden potenciális szolgáltató általános 
jogosultsággal rendelkezik szolgáltatások nyújtására, és ezek nem tartoznak ezen irányelv 
hatálya alá.

Módosítás 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. „szolgáltatásra irányuló koncesszió”: 
egy vagy több gazdasági szereplő és egy 
vagy több ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő által írásban kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya a 2. és a 4. 
pontban említettől eltérő szolgáltatás 
nyújtása, amelynek esetében a nyújtandó 
szolgáltatásért kapott ellenszolgáltatás 
vagy kizárólag a szerződés tárgyát képező 
építmény hasznosítására vonatkozó jog 
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve; az engedélyek, illetve a 
közjavak vagy állami területek 
hasznosításának puszta engedélyezése 
ezen irányelv értelmében nem tekintendő 
koncessziónak.

Or. de

Indokolás

Pontosítani kell, hogy nem tartoznak az irányelv hatálya alá bizonyos területek – például az 
úthasználati jogok –, amelyek csupán állami engedélyekre vonatkoznak, és nem alkalmazandó 
rájuk közbeszerzési szabályozás.

Módosítás 420
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „gazdasági szereplő”: bármely 
természetes vagy jogi személy, vagy állami 
szerv, illetve e személyek és/vagy szervek 
csoportja, aki, illetve amely a piacon 
építési beruházások és/vagy építmények 
kivitelezését, áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását kínálja;

10. „gazdasági szereplő”: bármely 
természetes vagy jogi személy, vagy állami 
szerv, illetve e személyek és/vagy szervek 
csoportja, többek között vállalati 
konzorciumok, aki, illetve amely a piacon 
építési beruházások és/vagy építmények 
kivitelezését, áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását kínálja;

Or. it
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Módosítás 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „elektronikus út”: elektronikus 
berendezés használata olyan adatok 
feldolgozására (beleértve a digitális 
tömörítést) és tárolására, amelyek 
továbbítása, átadása és átvétele vezetéken, 
rádióhullámon, optikai vagy egyéb 
elektromágneses úton történik;

12. „elektronikus út”: elektronikus 
berendezés olyan adatok feldolgozására 
(beleértve a digitális tömörítést) és 
tárolására, amelyek továbbítása, átadása és 
átvétele vezetéken, rádióhullámon, optikai 
vagy egyéb elektromágneses úton történik; 
építésre irányuló koncesszió esetében az 
„elektronikus út” interoperábilis 
háromdimenziós ábrázolás használatát is 
jelenti az építmény vagy infrastruktúra 
tervezése, kivitelezése és működtetése 
tekintetében;

Or. en

Indokolás

Ez az alapvető eszköz lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérő szervek javítsák a döntéshozatali 
folyamat értékarányosságát és hatékonyságát. Ez az intézkedés pénzt takarít meg az 
adófizetők számára azzal, hogy biztosítja, az alternatív tervek viszonylag könnyen 
értékelhetők, és különösen azt, hogy az energia- és más életciklus-megtakarításokat pontos 
költség-kimutatásokkal látják el és összehasonlítják.

Módosítás 422
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „koncessziós dokumentum”: minden 
olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő 
szerv vagy az ajánlatkérő a beszerzés vagy 
az eljárás elemeinek leírása vagy 
meghatározása érdekében hoz létre, illetve 

13. „koncessziós dokumentum”: minden 
olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő 
szerv vagy az ajánlatkérő a koncessziós 
szerződés elemeinek leírása vagy 
meghatározása érdekében hoz létre, illetve 
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amelyre ennek érdekében hivatkozik, 
ideértve az ajánlati/részvételi felhívást, a 
műszaki leírást, a javasolt szerződéses 
feltételeket, a részvételre jelentkezők és az 
ajánlattevők által benyújtandó 
dokumentumok formátumait, az 
általánosan alkalmazandó 
kötelezettségekre vonatkozó információt 
és minden egyéb dokumentumot;

amelyre ennek érdekében hivatkozik;

Or. en

Módosítás 423
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. „társadalmi szempontból 
fenntartható előállítási folyamat”: a 
koncessziós szerződést az 
egészségvédelemre és a biztonságra 
vonatkozó törvények, szabályok és 
előírások szellemében, valamint a 
szociális jog és a munkajog betartása 
mellett hajtják végre, különös tekintettel a 
munkahelyi egyenlő bánásmód elvére. A 
munkahelyen tanúsított egyenlő 
bánásmód a foglalkoztatás vonatkozó 
feltételeinek betartását jelenti, ideértve az 
Unió, a nemzeti jogalkotás és a kollektív 
szerződések által meghatározott 
egészségügyi és biztonsági, társadalmi és 
munkajogot, szabályokat és szabványokat, 
amelyek az építési beruházások, 
szolgáltatások és áruk nyújtásának helyén 
érvényben vannak.

Or. fr

Módosítás 424
Pier Antonio Panzeri
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás
fennállásának összes egymást követő 
és/vagy egymással kapcsolatban álló 
szakaszát magában foglalja – ideértve a 
gyártást, a szállítást, a használatot és a 
karbantartást is –, a 
nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig, 
elszámolásig és a véglegesítésig;

14. „életciklus-jellemzők”: egy termék, 
építési beruházás vagy szolgáltatásnyújtás
életciklusának bármely részére vonatkozó 
fogalom. Az életciklus-jellemzők a 
gyártási folyamat vagy a termék 
életciklusa egyéb nem használati 
szakaszaiban tett választások 
eredményeként beágyazódnak a termékbe 
még akkor is, ha ezek a jellemzők nem 
nyilvánvalóak a keletkező építmény vagy 
szolgáltatás fizikai jellemzőiben vagy 
funkcionális tulajdonságaiban. A gyártási 
folyamatokkal kapcsolatos életciklus-
jellemzők közé tartozik a nemzetközi, 
uniós és nemzeti jogszabályok, valamint 
adott esetben az építés vagy 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti területen 
alkalmazandó kollektív megállapodások 
által meghatározott környezetvédelmi, 
egészségügyi és biztonsági, szociális és 
munkaügyi szabályok és normák 
tiszteletben tartása. 

Or. en

Módosítás 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
fennállásának összes egymást követő 
és/vagy egymással kapcsolatban álló 
szakaszát magában foglalja – ideértve a 
gyártást, a szállítást, a használatot és a 
karbantartást is –, a 

14. „életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
fennállásának összes egymást követő 
és/vagy egymással kapcsolatban álló 
szakaszát magában foglalja – ideértve a 
gyártást, a szállítást, a használatot és a 
karbantartást is –, a 
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nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig,
elszámolásig és a véglegesítésig;

nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig és 
elszámolásig;

Or. de

Indokolás

Nem világos, hogy mit értenek „véglegesítés” alatt. Mivel a fogalom pontatlan, törölni kell.

Módosítás 426
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) „életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
fennállásának összes egymást követő 
és/vagy egymással kapcsolatban álló 
szakaszát magában foglalja – ideértve a 
gyártást, a szállítást, a használatot és a 
karbantartást is –, a 
nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig, 
elszámolásig és a véglegesítésig;

14. az „életciklusnak” és a „társadalmi 
szempontból fenntartható előállítási 
folyamatnak” a szociális és 
környezetvédelmi szempontok alapján 
együttesen kell meghatároznia a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlatot, amelynek alapja egy termék, 
egy építési beruházás vagy egy 
szolgáltatásnyújtás fennállásának összes 
egymást követő és/vagy egymással 
kapcsolatban álló valamennyi szakasza –
ideértve a gyártást, a szállítást, a 
használatot és a karbantartást is –, a 
nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig, 
elszámolásig és a véglegesítésig. Az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők a 
kedvezőtlen szociális és környezeti 
hatások minimalizálása és a kedvező 
szociális és környezeti hatások 
maximalizálása érdekében a költség-
haszon arány tekintetében legjobb 
eredményt biztosító műszaki leírásokat és 
odaítélési szempontokat is 
alkalmazhatják.

Or. fr
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Módosítás 427
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. „visszterhes” szerződésről van szó, ha 
jogilag érvényesíthetőek a kölcsönösen 
kötelező erejű kötelezettségek, amelyek 
szerint a tevékenységek vagy 
szolgáltatások végrehajtása során az 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által 
meghatározott konkrét követelményeket 
kell teljesíteni.

Or. en

Módosítás 428
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 építmény vagy szolgáltatások 
hasznosításának joga együtt jár az 
építmény vagy szolgáltatás 
hasznosításához fűződő gazdasági
kockázatnak a koncessziós jogosultra való 
transzferálásával, amit a piac szeszélyeinek 
való kitettség kockázatának neveznek. A 
koncessziós jogosult részéről a 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 – a 
szokásos hasznosítási körülmények között 
– nem garantált, ha azonban egyes piacok 
tekintetében a működési kockázat 
kezdettől fogva korlátozott, ezt a 
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korlátozott kockázatot viszont teljes 
egészében a koncessziós jogosultra 
hárítják, e feltételek nem zárják ki, hogy 
az adott szerződés koncessziónak 
minősüljön.

Or. en

Módosítás 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 feltételezi a lényeges 
működési kockázatnak a koncessziós 
jogosultra való transzferálását. 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. Ha a 
koncesszió olyan tevékenységi ágazatban 
jön létre, amelyre a koncesszió 
működtetésével együtt járó pénzügyi 
kockázatot korlátozó szabályok vagy 
előírások vonatkoznak, a koncessziós 
jogosult részéről ennek ellenére 
megállapítható a jelentős működési 
kockázat vállalása, ha az ajánlatkérő 
szervet vagy az ajánlatkérőt terhelő 
működési kockázatot teljes egészében vagy 
legalább jelentős részben átvállalja – még 
akkor is, ha a kockázat az adott 
szolgáltatásra vonatkozó részletes közjogi 
szabályok miatt kezdettől fogva igen 
korlátozott.

Or. en
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Indokolás

A jelentős kockázat transzferálása meghatározásának kifejezetten tükröznie kell az EUB 
ítélkezési gyakorlatát (C-206/08. sz. és C 274-09. sz. ügyek), miszerint akkor is koncesszió 
merülhet fel, ha a transzferált tényleges kockázat nagysága törvényileg korlátozott.

Módosítás 430
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 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; ezzel nem 
ellentétes az eleve csökkentett működési 
kockázat.

Or. de

Indokolás

Pontosítás az Európai Bíróság C-206/08. sz. WAZV Gotha ügyben hozott ítélete fényében, 
miszerint akkor is fennállhatnak a koncessziók, ha a koncessziótulajdonos kockázatát a már 
meglévő közjogi rendelkezések következtében eleve csökkentették.

Módosítás 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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.

A koncesszió odaítélése 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.

Or. pl

Indokolás

A hasznosítási jogának megadása a koncesszió esetében csupán ellenszolgáltatási forma, 
ezért javasolt annak felváltása. 

Módosítás 432
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági kockázat az alábbiak egyikét 
jelentheti:

törölve

a) az építmény használatával vagy a 
szolgáltatásnyújtással összefüggő 
kockázat; vagy
b) a koncessziós jogosult által 
rendelkezésre bocsátott vagy a 
felhasználóknak történő 
szolgáltatásnyújtáshoz felhasznált 
infrastruktúra meglétével összefüggő 
kockázat.

Or. en
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Módosítás 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági kockázat az alábbiak egyikét 
jelentheti:

törölve

a) az építmény használatával vagy a 
szolgáltatásnyújtással összefüggő 
kockázat; vagy
b) a koncessziós jogosult által 
rendelkezésre bocsátott vagy a 
felhasználóknak történő 
szolgáltatásnyújtáshoz felhasznált 
infrastruktúra meglétével összefüggő 
kockázat.

Or. de

Indokolás

A „gazdasági kockázat” fogalmát a koherencia érdekében a működési kockázat fogalmával 
kell helyettesíteni. Ezt a (8a) (új) preambulumbekezdés pontosabban meghatározza.

Módosítás 434
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:

Az operatív kockázat az alábbiak egyikét 
jelentheti:

Or. fi

Módosítás 435
Lara Comi
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a koncessziós jogosult által 
rendelkezésre bocsátott vagy a 
felhasználóknak történő 
szolgáltatásnyújtáshoz felhasznált 
infrastruktúra meglétével összefüggő 
kockázat.

b) a koncessziós jogosult által 
rendelkezésre bocsátott vagy a 
felhasználóknak – többek között az 
ajánlatkérő szerveknek – történő 
szolgáltatásnyújtáshoz felhasznált 
infrastruktúra meglétével összefüggő 
kockázat.

Or. it

Módosítás 436
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak megállapítására, hogy mi minősül 
lényeges működési kockázatnak, az 
Eurostat szempontjait kell figyelembe 
venni, amelyek annak megállapításához 
szükségesek, hogy a beruházást az állami 
hatóság vagy a magánvállalkozó 
mérlegében fel kell-e tüntetni oly módon, 
hogy megindulhasson a túlzott hiány
esetén követendő eljárás.

Or. it

Módosítás 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

(2a) Az (1) bekezdés 2., 4. és 7. pontjában 
említett építmény vagy szolgáltatások 
hasznosításának joga együtt jár a 
működési kockázatnak a koncessziós 
jogosultra való transzferálásával. A 
koncessziós jogosult részéről a 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. Ez akkor is alkalmazandó, ha a 
működési kockázatot már eleve 
csökkentik.

Or. de

Indokolás

Az Európai Bíróság C-206/08. sz. WAZV Gotha ügyben hozott ítéletével összhangban a 
tisztességes ajánlatkérő szervnek szabadon kell tudnia döntenie arról, hogy a szolgáltatások 
nyújtását koncesszió keretében végeztesse. Még akkor is, ha a hasznosítással kapcsolatos 
kockázat az ágazat közjogi kialakítása miatt korlátozott. Ez igaz azokra a piacokra is, ahol a 
koncessziótulajdonos kockázatát a már meglévő közjogi rendelkezések következtében eleve 
csökkentették.

Módosítás 438
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a jogok, amelyeket olyan eljárás 
során adtak meg, amelyben biztosították a 
megfelelő nyilvánosságot, és amelyben a 
jogok megadása objektív kritériumok 
alapján történt, ezen irányelv értelmében 
nem tartoznak a „különleges, illetve 
kizárólagos jogok” körébe. Ide tartoznak:

törölve

a) az előzetes pályázati felhívással induló 
közbeszerzési eljárások a [2004/18/EK 



AM\916800HU.doc 167/184 PE496.581v03-00

HU

vagy a 2004/17/EK] irányelvnek, illetve 
ennek az irányelvnek megfelelően
b) megfelelő előzetes átláthatóságot 
biztosító, a XI. mellékletben felsorolt más 
uniós jogi aktusok alapján engedélyek 
megadását szolgáló eljárások.

Or. en

Módosítás 439
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a Szerződésben meghatározott egyenlő 
bánásmód, átláthatóság, arányosság és 
kölcsönös elismerés elvét tiszteletben tartó 
tagállami jogszabályok szerinti eljárások.

Or. it

Módosítás 440
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 46. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az uniós 
jogszabályok XI. mellékletben levő 
jegyzékének módosítása céljából, 
amennyiben új jogszabályok elfogadása, 
jogszabályok hatályon kívül helyezése 
miatt ilyen változtatás szükségesnek 
bizonyul.

törölve

Or. en
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Módosítás 441
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
Értékhatárok
(1) Az irányelv a következő koncessziókra 
alkalmazandó, amennyiben értékük eléri 
vagy meghaladja az 5.000.000 EUR-t:
a) ajánlatkérők által kötött koncesszió a 
III. mellékletben említett tevékenységek 
valamelyikének folytatására;
b) ajánlatkérő szervek által kötött 
koncesszió.
(2) Az olyan, szociális és egyéb 
meghatározott szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatásra irányuló koncessziók 
esetében, amelyek értéke eléri vagy 
meghaladja a 2 500 000 EUR-t, de kisebb 
5 000 000 EUR-nál, a 27. és a 28. cikknek 
megfelelően a koncessziós eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni.

Or. en

Módosítás 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv a következő koncessziókra 
alkalmazandó, amennyiben értékük eléri 
vagy meghaladja az 5.000.000 EUR-t:

(1) Az irányelv a következő koncessziókra 
alkalmazandó, amennyiben értékük eléri 
vagy meghaladja:
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Or. en

Módosítás 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv a következő 
koncessziókra alkalmazandó, amennyiben 
értékük eléri vagy meghaladja az 5 000 000 
EUR-t:

(1) Az irányelv a következő 
koncessziókra alkalmazandó, amennyiben 
értékük eléri vagy meghaladja a 
10 000 000 EUR-t:

Or. de

Indokolás

A koncessziók hosszú futamideje miatt az értékhatárt megfelelően kell meghatározni, hogy 
biztosítsák az igazgatási teher arányosságát. Az 5 millió eurós értékhatár éppen a kis 
ajánlattevőknél okozna rendszeresen magas igazgatási ráfordítást.

Módosítás 444
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az irányelv a következő koncessziókra 
alkalmazandó, amennyiben értékük eléri 
vagy meghaladja az 5.000.000 EUR-t:

(1) Az irányelv a következő koncessziókra 
alkalmazandó, amennyiben értékük eléri 
vagy meghaladja a 10 000 000 EUR-t:

Or. fr

Módosítás 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ajánlatkérők által kötött koncesszió a 
III. mellékletben említett tevékenységek 
valamelyikének folytatására;

a) 5 000 000 EUR, ha a koncesszió 
időtartama nem haladja meg az öt évet;

Or. en

Módosítás 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ajánlatkérők által kötött koncesszió a III. 
mellékletben említett tevékenységek 
valamelyikének folytatására;

a) ajánlatkérők által kötött koncesszió a III. 
mellékletben említett tevékenységek 
valamelyikének folytatására, amely olyan 
hálózatot vagy földrajzilag körülhatárolt 
olyan területet érint, amelyhez legalább 
100 000 ügyfél csatlakozik, illetve ahol 
legalább 100 000 lakos él;

Or. de

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a villamos energia belső piacáról szóló 2009/72/EK irányelv 26. 
cikkének (4) bekezdésében megadott értékekhez.

Módosítás 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ajánlatkérő szervek által kötött 
koncesszió.

b) 1 000 000 EUR szorozva a koncesszió 
naptári években kifejezett maximális 
időtartamával, ha a tervezett időtartam –
az engedélyezett hosszabbítást nem 
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számítva – meghaladja az öt évet. Ha a 
tervezett időtartam nem kerek évszám, le 
kell kerekíteni a legközelebbi teljes 
naptári hónapra, az értékhatárt pedig 
szintén lefelé kell kerekíteni a 
legközelebbi 80 000 EUR-ra.
Az értékhatár számítása szempontjából a 
tervezett időtartam a koncessziós 
hirdetményben meghatározott időtartam, 
illetve amennyiben ilyen hirdetményről 
nem rendelkeztek, abban a pillanatban 
becsült időtartam, amikor az ajánlatkérő
szerv vagy az ajánlatkérő megindítja a 
koncesszió-odaítélési eljárást például 
azzal, hogy a beszerzéssel összefüggésben 
kapcsolatba lép gazdasági szereplőkkel.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja azon aggodalmak kezelése, hogy az 5 millió eurós értékhatár túl alacsony 
lehet a hosszú távú szerződések esetében, ezért ésszerű gördülő értékhatár-számítási módszert 
vezet be a hosszabb időszakokra vonatkozóan. Ezenkívül a nemzeti valutára átszámított érték 
kiszámítására is szükség lesz azon államok esetében, amelyek nem tagjai az euróövezetnek: 
ezt várhatóan át lehet emelni a fő irányelvből (vagy a jelenlegi közbeszerzési irányelv 78. 
cikkéből); olyan technikai módosítás, amellyel valószínűleg a jogász-nyelvészek bevonásával 
lehet foglalkozni.

Módosítás 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésétől kezdődően kétévente 
felülvizsgálja az (1) bekezdés a) és b) 
pontjában meghatározott értékhatárokat, 
és szükség esetén az ezen irányelvben 
megállapított eljárás szerint módosítja 
azokat.
Az értékhatárokat – az e cikk szerinti 
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felülvizsgálat időpontját megelőzően a 
legfrissebb indexet alapul véve – meg kell 
növelni a harmonizált fogyasztói 
árindexekről szóló, 1995. október 23-i 
2494/95/EK tanácsi rendeletben 
meghatározott és az Eurostat által 
közzétett európai uniós harmonizált 
fogyasztói árindex által mért összesített 
átlagos éves inflációs rátával. Az így 
felülvizsgált küszöbértéket szükség esetén 
lekerekítik a legközelebbi 100 000 EUR-
ra.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatából hiányzott a megállapított értékhatár-felülvizsálati eljárásokra 
vonatkozó megfelelő utalás.

Módosítás 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az olyan, szociális és egyéb 
meghatározott szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatásra irányuló koncessziók 
esetében, amelyek értéke eléri vagy 
meghaladja a 2 500 000 EUR-t, de kisebb 
5 000 000 EUR-nál, a 27. és a 28. cikknek 
megfelelően a koncessziós eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni.

törölve

Or. en

Indokolás

A közbenső értékhatár eltörlése az előadó álláspontjának megfelelően.
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Módosítás 450
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az olyan, szociális és egyéb 
meghatározott szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatásra irányuló koncessziók 
esetében, amelyek értéke eléri vagy 
meghaladja a 2 500,000 EUR-t, de kisebb 
5 000 000 EUR-nál, a 27. és a 28. cikknek 
megfelelően a koncessziós eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni.

(2) Az olyan, szociális és egyéb 
meghatározott szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatásra irányuló koncessziók 
esetében, amelyek értéke eléri vagy 
meghaladja az 5 000 000 EUR-t, de kisebb 
10 000 000 EUR-nál, a 27. és a 28. cikknek 
megfelelően a koncessziós eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni.

Or. fr

Módosítás 451
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koncessziók becsült értékének 
kiszámítására szolgáló módszerek

A koncessziók becsült értékének 
kiszámítására szolgáló módszerek és 
értékhatárok

Or. en

Módosítás 452
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely koncesszió becsült értékének 
kiszámítása az ajánlatkérő szerv vagy az 

törölve
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ajánlatkérő által becsült, hozzáadottérték-
adó nélküli teljes kifizetendő összegen 
alapul, amelybe beleértendő az opció és a 
szerződés időtartama 
meghosszabbításának minden formája.

Or. en

Módosítás 453
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely koncesszió becsült értékének 
kiszámítása az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által becsült, hozzáadottérték-
adó nélküli teljes kifizetendő összegen 
alapul, amelybe beleértendő az opció és a 
szerződés időtartama 
meghosszabbításának minden formája.

törölve

Or. en

Módosítás 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely koncesszió becsült értékének 
kiszámítása az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által becsült, hozzáadottérték-
adó nélküli teljes kifizetendő összegen 
alapul, amelybe beleértendő az opció és a
szerződés időtartama 
meghosszabbításának minden formája.

(1) Egy koncesszió értéke a koncessziós 
jogosult hozzáadottérték-adó nélküli
becsült összforgalma, figyelembe véve az 
építési beruházásokat és szolgáltatásokat,
a koncesszió végrehajtása során teljesített 
áruszállításokat is beleértve.

Or. de
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Módosítás 455
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely koncesszió becsült értékének 
kiszámítása az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által becsült, hozzáadottérték-
adó nélküli teljes kifizetendő összegen
alapul, amelybe beleértendő az opció és a 
szerződés időtartama 
meghosszabbításának minden formája.

(1) Valamely koncesszió becsült értékének 
kiszámítása a koncesszió szolgáltatója által 
becsült, a koncesszió adó nélkül számított 
és a szerződés időtartamára vetített 
kumulált forgalmán alapul, amely 
kiegészül a koncessziós jogosultnak 
nyújtott esetleges állami beruházási 
támogatásokkal. 
A becslés abban a pillanatban érvényes, 
amelyben a koncessziós hirdetményt 
elküldték, illetve amennyiben ilyen 
hirdetményről nem rendelkeztek, abban a 
pillanatban, amikor a koncesszió 
szolgáltatója megindítja a koncesszió-
odaítélési eljárást.
Amennyiben az odaítélési eljárással 
összefüggő tárgyalások eredményeképpen 
az érték módosul, a becsült érték a 
szerződés aláírásának időpontjában 
megállapított érték.

Or. fr

Indokolás

Az állami beruházási támogatásokat (az üzemeltetési támogatásokkal ellentétben) jelenleg 
nem veszik figyelembe a forgalom kiszámításánál. Márpedig egyes koncessziók esetében az 
állami beruházási támogatások igen jelentős összeget tehetnek ki. A koncesszió értékének 
téves kiszámítását elkerülendő figyelembe kell tehát venni egyrészt a forgalmat, másrészt az 
állami beruházási támogatásokat.

Módosítás 456
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az irányelv azokra a koncessziókra 
alkalmazandó, amelyek értéke eléri vagy 
meghaladja az 8 000 000 EUR-t.

Or. en

Módosítás 457
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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.

törölve

Amennyiben az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő a részvételre jelentkezők, 
illetve ajánlattevők számára díjakról vagy 
kifizetésekről rendelkezik, azokat a 
koncesszió becsült értékének 
kiszámításakor figyelembe kell vennie.

Or. en

Módosítás 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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.

törölve

Amennyiben az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő a részvételre jelentkezők, 
illetve ajánlattevők számára díjakról vagy 
kifizetésekről rendelkezik, azokat a 
koncesszió becsült értékének 
kiszámításakor figyelembe kell vennie.

Or. de

Indokolás

A koncesszió odaítélésére vonatkozó szabályok egyszerűsítése. Ráadásul a szerződések 
összevonása problémákat okoz, ezért az „egyetlen projekt” fogalmat törölni kell (lásd a (10) 
preambulumbekezdés törlését is).

Módosítás 459
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az értékhatár értékelése 
szempontjából a koncesszió becsült értéke 
a szerződés tartama alatt elért összes 
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becsült bevétel, adó nélkül. A koncesszió 
becsült értékének kiszámítására vonatkozó 
módszert rögzíteni kell a koncessziós 
dokumentumokban.

Or. en

Módosítás 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A koncesszió becsült értékének 
kiszámításához használt módszer 
kiválasztása nem irányulhat az adott 
koncessziónak ezen irányelv hatálya alól 
történő kizárására. Egy építési projekt 
vagy a szolgáltatások összessége nem 
osztható tovább úgy, hogy az 
megakadályozza, hogy az adott projekt 
vagy szolgáltatás a jelen irányelv hatálya 
alá tartozzon, kivéve, ha azt objektív okok 
indokolják.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncesszió odaítélésére vonatkozó szabályok egyszerűsítése.

Módosítás 461
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A koncesszió becsült értékének 
kiszámításához használt módszer 
kiválasztása nem irányulhat az adott 

(3) A koncesszió becsült értékének 
kiszámításához használt módszer 
kiválasztása nem irányulhat az adott 
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koncessziónak ezen irányelv hatálya alól 
történő kizárására. Egy építési projekt vagy 
a szolgáltatások összessége nem osztható 
tovább úgy, hogy az megakadályozza, 
hogy az adott projekt vagy szolgáltatás a 
jelen irányelv hatálya alá tartozzon, 
kivéve, ha azt objektív okok indokolják.

koncessziónak ezen irányelv hatálya alól 
történő kizárására.

Or. en

Módosítás 462
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A becslés abban a pillanatban 
érvényes, amelyben a koncessziós 
hirdetményt elküldték, illetve amennyiben 
ilyen hirdetményről nem rendelkeztek, 
abban a pillanatban, amikor az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
megindítja a koncesszió-odaítélési 
eljárást, különösen a tervezett koncesszió 
elengedhetetlen tulajdonságainak 
meghatározása útján.

törölve

Or. en

Módosítás 463
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ami az építési beruházásra irányuló 
koncessziókat illeti, a becsült érték 
kiszámításakor figyelembe kell venni 
mind az építési munkák költségét, mind 
azoknak az áruknak és szolgáltatásoknak 

törölve
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a teljes becsült értékét, amelyeket az 
ajánlatkérő szervek vagy az ajánlatkérők 
bocsátanak a vállalkozó rendelkezésére, 
feltéve, hogy azok szükségesek az építési 
beruházások kivitelezéséhez.

Or. en

Módosítás 464
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ami az építési beruházásra irányuló 
koncessziókat illeti, a becsült érték 
kiszámításakor figyelembe kell venni 
mind az építési munkák költségét, mind 
azoknak az áruknak és szolgáltatásoknak 
a teljes becsült értékét, amelyeket az 
ajánlatkérő szervek vagy az ajánlatkérők 
bocsátanak a vállalkozó rendelkezésére, 
feltéve, hogy azok szükségesek az építési 
beruházások kivitelezéséhez.

törölve

Or. en

Módosítás 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ami az építési beruházásra irányuló 
koncessziókat illeti, a becsült érték 
kiszámításakor figyelembe kell venni 
mind az építési munkák költségét, mind 
azoknak az áruknak és szolgáltatásoknak 
a teljes becsült értékét, amelyeket az 
ajánlatkérő szervek vagy az ajánlatkérők 

törölve
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bocsátanak a vállalkozó rendelkezésére, 
feltéve, hogy azok szükségesek az építési 
beruházások kivitelezéséhez.

Or. de

Indokolás

A koncesszió odaítélésére vonatkozó szabályok egyszerűsítése.

Módosítás 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ami az építési beruházásra irányuló 
koncessziókat illeti, a becsült érték 
kiszámításakor figyelembe kell venni mind 
az építési munkák költségét, mind azoknak 
az áruknak és szolgáltatásoknak a teljes 
becsült értékét, amelyeket az ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők bocsátanak a 
vállalkozó rendelkezésére, feltéve, hogy 
azok szükségesek az építési beruházások 
kivitelezéséhez.

(5) Ami az építési beruházásra irányuló 
koncessziókat illeti, a becsült érték 
kiszámításakor figyelembe kell venni mind 
az építési munkák költségét, mind azoknak 
az áruknak és szolgáltatásoknak a teljes 
becsült értékét, amelyeket az ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők bocsátanak a 
vállalkozó rendelkezésére, feltéve, hogy 
azok szükségesek az építési beruházások 
kivitelezéséhez. Ami a közszolgáltatások 
nyújtására irányuló koncessziókat illeti, 
az értékhatárt éves időszak 
vonatkozásában kell megbecsülni és 
kiszámítani.

Or. it

Módosítás 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ami az építési beruházásra irányuló (5) Ami az építési beruházásra irányuló 
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koncessziókat illeti, a becsült érték 
kiszámításakor figyelembe kell venni mind 
az építési munkák költségét, mind azoknak 
az áruknak és szolgáltatásoknak a teljes 
becsült értékét, amelyeket az ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők bocsátanak a 
vállalkozó rendelkezésére, feltéve, hogy 
azok szükségesek az építési beruházások 
kivitelezéséhez.

koncessziókat illeti, a becsült érték 
kiszámításakor figyelembe kell venni mind 
az építési munkák költségét, mind azoknak 
az áruknak és szolgáltatásoknak a teljes 
becsült értékét, amelyeket az ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők bocsátanak a 
vállalkozó rendelkezésére, feltéve, hogy 
azok szükségesek az építési beruházások 
kivitelezéséhez. Ami a közszolgáltatások 
nyújtására irányuló koncessziókat illeti, 
az értékhatárt éves időszak 
vonatkozásában kell megbecsülni és 
kiszámítani.

Or. it

Módosítás 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ami a közvetlenül a fogyasztóknak 
nyújtott közszolgáltatásokra irányuló 
koncessziókat illeti, az értékhatárt éves 
időszak vonatkozásában kell megbecsülni 
és kiszámítani.

Or. it

Indokolás

Az irányelv alkalmazásának értékhatárát az egyes koncessziókat (mint például az 
idegenforgalmi és szabadidős ágazatban) megkülönböztető, sajátos jellemzők 
figyelembevételével kell meghatározni, pontosítva, hogy ezt éves viszonylatban és nem pedig a 
koncesszió teljes időtartamára kell megállapítani.

Módosítás 469
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben egy javasolt építési 
projekt vagy valamely szolgáltatás 
igénybevétele egy időben odaítélt, több 
részből álló koncesszió odaítélését 
eredményezheti, az összes ilyen rész 
becsült összértékét figyelembe kell venni.

törölve

Or. en

Módosítás 470
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben egy javasolt építési 
projekt vagy valamely szolgáltatás 
igénybevétele egy időben odaítélt, több 
részből álló koncesszió odaítélését 
eredményezheti, az összes ilyen rész 
becsült összértékét figyelembe kell venni.

törölve

Or. it

Módosítás 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben egy javasolt építési 
projekt vagy valamely szolgáltatás 
igénybevétele egy időben odaítélt, több 
részből álló koncesszió odaítélését 
eredményezheti, az összes ilyen rész 
becsült összértékét figyelembe kell venni.

törölve
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Or. de

Indokolás

A koncesszió odaítélésére vonatkozó szabályok egyszerűsítése.

Módosítás 472
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ajánlatkérő hatóságok dönthetnek 
úgy is, hogy a koncessziót több részben 
ítélik oda, ilyenkor azonban az összes 
ilyen rész becsült összértékét figyelembe 
kell venni. Ha a részek egybeszámított 
értéke eléri vagy meghaladja az 5. cikkben 
meghatározott értékhatárt, ezt az 
irányelvet mindegyik rész odaítélése 
tekintetében alkalmazni kell.

Or. it


