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Módosítás 473
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha a részek együttes értéke eléri vagy 
meghaladja a 5. cikkben megállapított 
értékhatárt, ezt az irányelvet mindegyik 
rész odaítélése tekintetében alkalmazni 
kell.

törölve

Or. en

Módosítás 474
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha a részek egybeszámított értéke eléri 
vagy meghaladja a 5. cikkben 
meghatározott értékhatárt, ezt az 
irányelvet mindegyik rész odaítélése 
tekintetében alkalmazni kell.

törölve

Or. it

Módosítás 475
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha a részek egybeszámított értéke eléri törölve
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vagy meghaladja a 5. cikkben 
meghatározott értékhatárt, ezt az 
irányelvet mindegyik rész odaítélése 
tekintetében alkalmazni kell.

Or. de

Indokolás

A módosítás célja a koncessziók odaítélésére vonatkozó szabályok egyszerűsítése.

Módosítás 476
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ajánlatkérő szervek vagy az 
ajánlatkérők a jelen irányelvben foglalt 
eljárások alkalmazása nélkül is 
odaítélhetnek egyes részekre vonatkozó 
koncessziókat, feltéve, hogy az adott rész 
hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke 
1 millió EUR-nál kevesebb. Az ilyen 
módon, ezen irányelv alkalmazása nélkül 
odaítélt részek összértéke azonban nem 
haladhatja meg az összes olyan rész 
összértékének 20%-át, amelyekre a 
javasolt építési beruházást vagy 
szolgáltatások javasolt igénybevételét 
felosztották.

törölve

Or. en

Módosítás 477
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ajánlatkérő szervek vagy az 
ajánlatkérők a jelen irányelvben foglalt 
eljárások alkalmazása nélkül is 
odaítélhetnek egyes részekre vonatkozó 
koncessziókat, feltéve, hogy az adott rész 
hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke 
1 millió EUR-nál kevesebb. Az ilyen 
módon, ezen irányelv alkalmazása nélkül 
odaítélt részek összértéke azonban nem 
haladhatja meg az összes olyan rész 
összértékének 20%-át, amelyekre a 
javasolt építési beruházást vagy 
szolgáltatások javasolt igénybevételét 
felosztották.

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás célja koncessziók odaítélésére vonatkozó szabályok egyszerűsítése.

Módosítás 478
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szolgáltatásra irányuló koncesszió 
értéke a koncessziós jogosult által a 
koncesszió teljes időtartama alatt 
nyújtandó szolgáltatás becsült összértéke, 
amelynek kiszámítása a koncessziós 
hirdetményben vagy a koncessziós 
dokumentumokban meghatározandó 
objektív módszertannak megfelelően 
történik.

törölve

A koncesszió becsült értéke 
kiszámításának alapja adott esetben a 
következő:
a) biztosítási szolgáltatások esetében: a 
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fizetendő biztosítási díj és a díjazás egyéb 
módjai;
b) banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások 
esetén: a díjak, jutalékok, kamat és a 
díjazás egyéb módjai;
c) tervezési szolgáltatások esetén: a 
fizetendő díjak, jutalékok, és a díjazás 
egyéb módjai;

Or. en

Módosítás 479
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szolgáltatásra irányuló koncesszió 
értéke a koncessziós jogosult által a 
koncesszió teljes időtartama alatt 
nyújtandó szolgáltatás becsült összértéke, 
amelynek kiszámítása a koncessziós 
hirdetményben vagy a koncessziós 
dokumentumokban meghatározandó 
objektív módszertannak megfelelően 
történik.

törölve

A koncesszió becsült értéke 
kiszámításának alapja adott esetben a 
következő:
a) biztosítási szolgáltatások esetében: a 
fizetendő biztosítási díj és a díjazás egyéb 
módjai;
b) banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások 
esetén: a díjak, jutalékok, kamat és a 
díjazás egyéb módjai;
c) tervezési szolgáltatások esetén: a 
fizetendő díjak, jutalékok, és a díjazás 
egyéb módjai;

Or. en
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Módosítás 480
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A koncessziók értékébe a harmadik 
felektől beérkező becsült árbevételt és az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő által 
fizetendő összegeket egyaránt be kell 
számítani.

törölve

Or. en

Módosítás 481
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők a 
gazdasági szereplőket egyenlő 
bánásmódban részesítik, továbbá átlátható 
és arányos módon járnak el. A koncesszió-
odaítélési eljárást nem lehet azzal a céllal 
megtervezni, hogy az adott koncesszió 
kikerüljön a jelen irányelv hatálya alól, 
vagy mesterségesen korlátozza a versenyt.

Az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők a 
gazdasági szereplőket egyenlő 
bánásmódban részesítik, továbbá átlátható 
és arányos módon járnak el. A koncesszió-
odaítélési eljárást nem lehet azzal a céllal 
megtervezni, hogy az adott koncesszió 
kikerüljön a jelen irányelv hatálya alól, 
vagy mesterségesen korlátozza a versenyt. 
Ezen túlmenően nem szabad az eljárást a 
COM(2011)0896 és a COM(2011)0895 
irányelvnek megfelelő közbeszerzési 
eljárás megkerülésének céljával 
megtervezni.

Or. de

Módosítás 482
Mikael Gustafsson
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők a 
gazdasági szereplőket egyenlő 
bánásmódban részesítik, továbbá átlátható 
és arányos módon járnak el. A koncesszió-
odaítélési eljárást nem lehet azzal a céllal 
megtervezni, hogy az adott koncesszió 
kikerüljön a jelen irányelv hatálya alól, 
vagy mesterségesen korlátozza a versenyt.

Az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők a 
gazdasági szereplőket egyenlő 
bánásmódban részesítik, továbbá átlátható 
és arányos módon járnak el.

Or. en

Módosítás 483
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv nem alkalmazandó 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által a 
gazdasági szereplőt kihirdetett nemzeti 
törvény vagy közigazgatási rendelkezés 
alapján megillető és 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 odaítélt szolgáltatási 
koncesszióra, amely maga is ajánlatkérő 
vagy annak társulása.

(1) Az irányelv nem alkalmazandó a III. 
mellékletben meghatározott 
tevékenységekhez kapcsolódó hálózati 
infrastruktúra irányítására vonatkozó 
koncesszióra, amennyiben ezek a 
koncessziók:

Or. en

Módosítás 484
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv nem alkalmazandó 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által a 
gazdasági szereplőt kihirdetett nemzeti 
törvény vagy közigazgatási rendelkezés 
alapján megillető és 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 odaítélt szolgáltatási 
koncesszióra, amely maga is ajánlatkérő 
vagy annak társulása.

(1) Az irányelv nem alkalmazandó a III. 
mellékletben meghatározott 
tevékenységekhez kapcsolódó hálózati 
infrastruktúrát érintő szolgáltatási 
koncesszióra, ha

a) a szolgáltatási koncesszió gazdasági 
szereplőnek történő odaítélésére olyan 
kizárólagos jog alapján kerül sor, amely a 
gazdasági szereplőt kihirdetett, hatályos 
nemzeti törvény vagy közigazgatási 
rendelkezés alapján illeti meg , vagy
b) a szolgáltatási koncesszió olyan 
tevékenységre vonatkozik, amelyre ezen 
irányelv hatálybalépésének időpontjában 
a nemzeti jogi előírásoknak megfelelően 
nemzeti szinten szabályozott díjszabás 
érvényes, vagy
c) a szolgáltatási koncesszió gazdasági 
szereplőnek történő odaítélésére olyan 
kizárólagos jog alapján kerül sor, amely a 
gazdasági szereplőt kihirdetett, hatályos 
nemzeti törvény vagy közigazgatási 
rendelkezés alapján illeti meg, vagy olyan 
szolgáltatás tekintetében, amelyre ezen 
irányelv hatálybalépésének időpontjában 
szabályozott, megkülönböztetésmentes 
hozzáférés áll fenn.

Or. de
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Indokolás

A módosítás célja a kizárólagos jog alapján odaítélt szolgáltatási koncessziók tekintetében a 
hatályos közbeszerzési irányelvekben már szereplő kivétel megtartása. Ezt a kivételt egyúttal 
ki kell egészíteni az előadónak azzal a javaslatával, amely szerint az olyan tevékenységekre 
vonatkozó szolgáltatási koncesszióknak is kivételt kell képezniük, amelyek nemzeti szinten 
szabályozott tarifa hatálya alá tartoznak.

Módosítás 485
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv nem alkalmazandó 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által a 
gazdasági szereplőt kihirdetett nemzeti 
törvény vagy közigazgatási rendelkezés 
alapján megillető és 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 odaítélt szolgáltatási 
koncesszióra, amely maga is ajánlatkérő 
vagy annak társulása.

(1) Az irányelv nem alkalmazandó 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által a 
gazdasági szereplőt kihirdetett nemzeti 
törvény vagy közigazgatási rendelkezés 
alapján megillető és a III. mellékletben 
meghatározott tevékenységekhez 
kapcsolódó hálózati infrastruktúra 
irányítására vonatkozó, a Szerződésben és 
az uniós ágazati jogszabályokban foglalt 
előírásokkal összhangban odaítélt egyedi 
vagy kizárólagos jog alapján olyan 
gazdasági szereplőnek odaítélt szolgáltatási 
koncesszióra, amely maga is ajánlatkérő 
vagy annak társulása. Az irányelv nem 
alkalmazandó, amennyiben a koncesszió 
tárgyában szereplő szolgáltatás már egy 
ágazati jogszabály hatálya alá tartozik.

Or. it

Módosítás 486
Philippe Juvin

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

(1) Az irányelv nem alkalmazandó 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által a 
gazdasági szereplőt kihirdetett nemzeti 
törvény vagy közigazgatási rendelkezés 
alapján megillető és 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 odaítélt szolgáltatási 
koncesszióra, amely maga is ajánlatkérő 
vagy annak társulása.

(1) Az irányelv nem alkalmazandó 
koncesszió szolgáltatója által a gazdasági 
szereplőt kihirdetett nemzeti törvény vagy 
közigazgatási rendelkezés alapján 
megillető, a Szerződésben és az uniós 
ágazati jogszabályokban foglalt előírások 
alkalmazásával odaítélt kizárólagos jog 
alapján olyan gazdasági szereplőnek 
odaítélt, a III. mellékletben meghatározott 
tevékenységhez kapcsolódó hálózati 
infrastruktúrák irányítására vonatkozó
szolgáltatási koncesszióra, sem a III. 
mellékletben meghatározott és ezen 
irányelv elfogadásának időpontjában 
jogszabályi vagy szabályozási 
rendelkezések alapján nemzeti szinten 
szabályozott tarifát alkalmazó 
tevékenységre vonatkozó szolgáltatási 
koncesszióra, amely maga is ajánlatkérő 
vagy annak társulása.

Az első albekezdésétől eltérve, ha az ezen 
albekezdésben említett ágazati jogszabály 
nem ír elő ágazatspecifikus átláthatósági 
követelményeket, a 27. cikk (1) és (3) 
bekezdése alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Az előadó 69. számú módosításának pontosítása: a lehetséges visszaélések elkerülése 
érdekében utalás az irányelv elfogadásának és nem pedig hatálybalépésének időpontjában 
meglévő koncessziókra; a szövegben szereplő jogi kifejezések pontosítása 
(„alkalmazásával”).

Módosítás 487
Cristian Silviu Buşoi

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

(1) Az irányelv nem alkalmazandó 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által a 
gazdasági szereplőt kihirdetett nemzeti 
törvény vagy közigazgatási rendelkezés 
alapján megillető és 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 odaítélt szolgáltatási 
koncesszióra, amely maga is ajánlatkérő 
vagy annak társulása.

(1) Az irányelv nem alkalmazandó 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által a 
gazdasági szereplőt kihirdetett nemzeti 
törvény vagy közigazgatási rendelkezés 
alapján megillető és a III. mellékletben 
meghatározott tevékenységekhez 
kapcsolódó hálózati infrastruktúra 
irányítására vonatkozó, a Szerződésben és 
az uniós ágazati jogszabályokban foglalt 
előírásokkal összhangban odaítélt 
kizárólagos jog alapján egy gazdasági 
szereplőnek odaítélt szolgáltatási 
koncesszióra.

Or. en

Indokolás

Az ebben a bekezdésben említett infrastruktúrát irányító gazdasági szereplő nem ajánlatkérő. 
A szövegből ezért törölni kell ezt a félrevezető hivatkozást.

Módosítás 488
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv nem alkalmazandó 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által a 
gazdasági szereplőt kihirdetett nemzeti 
törvény vagy közigazgatási rendelkezés 
alapján megillető és 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 odaítélt szolgáltatási 
koncesszióra, amely maga is ajánlatkérő 

(1) Az irányelv nem alkalmazandó 
koncesszió szolgáltatója által a gazdasági 
szereplőt kihirdetett nemzeti törvény vagy 
közigazgatási rendelkezés alapján 
megillető, a Szerződésben és az uniós 
ágazati jogszabályokban foglalt 
előírásokkal összhangban odaítélt 
kizárólagos jog alapján olyan gazdasági 
szereplőnek odaítélt, a III. mellékletben 
meghatározott tevékenységhez kapcsolódó 
hálózati infrastruktúrák irányítására 
vonatkozó szolgáltatási koncesszióra, sem 
a III. mellékletben meghatározott és ezen 
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vagy annak társulása. irányelv hatálybalépésének időpontjában 
jogszabályi vagy szabályozási 
rendelkezések alapján a kiszolgáltatott 
fogyasztók védelmére nemzeti szinten 
szabályozott tarifát alkalmazó 
tevékenységre vonatkozó szolgáltatási 
koncesszióra, amely maga is ajánlatkérő 
vagy annak társulása.

Az első albekezdésétől eltérve, ha az ezen 
albekezdésben említett ágazati jogszabály 
nem ír elő ágazatspecifikus átláthatósági 
követelményeket, a 27. cikk (1) és (3) 
bekezdése alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

A kizárólagos jog alapján odaítélt, a III. mellékletben meghatározott, hálózati infrastruktúrák 
irányításával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó szolgáltatási koncessziók esetében 
előirányzott kizárás kiterjesztésének pontosítása. Ezen túlmenően e kizárást ki kell terjeszteni 
a kiszolgáltatott fogyasztókat érintő szabályozott tarifákra is a 2009/72/EK irányelvben 
meghatározott feltételek szerint.

Módosítás 489
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv nem alkalmazandó 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által a 
gazdasági szereplőt kihirdetett nemzeti 
törvény vagy közigazgatási rendelkezés 
alapján megillető és 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 odaítélt szolgáltatási 
koncesszióra, amely maga is ajánlatkérő 

(1) Az irányelv nem alkalmazandó a III. 
mellékletben meghatározott 
tevékenységekhez kapcsolódó hálózati 
infrastruktúrát érintő szolgáltatási 
koncesszióra, ha
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vagy annak társulása.

a) a szolgáltatási koncesszió gazdasági 
szereplőnek történő odaítélésére a 
gazdasági szereplőt kihirdetett, hatályos 
nemzeti törvény vagy közigazgatási 
rendelkezés alapján megillető kizárólagos 
jog alapján kerül sor, vagy
b) a szolgáltatási koncesszió olyan 
tevékenységre vonatkozik, amelyre ezen 
irányelv hatálybalépésének időpontjában 
a nemzeti jogi előírásoknak megfelelően 
nemzeti szinten szabályozott tarifa 
érvényes, vagy
c) a szolgáltatási koncesszió gazdasági 
szereplőnek történő odaítélésére a 
gazdasági szereplőt kihirdetett, hatályos 
nemzeti törvény vagy közigazgatási 
rendelkezés alapján megillető kizárólagos 
jog alapján kerül sor, vagy olyan 
szolgáltatások tekintetében, amelyekhez
ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjában szabályozott, 
megkülönböztetésmentes hozzáférés áll 
fenn.

Or. de

Módosítás 490
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv nem alkalmazandó 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által a 
gazdasági szereplőt kihirdetett nemzeti 
törvény vagy közigazgatási rendelkezés 
alapján megillető és a III. mellékletben 
meghatározott tevékenységekhez 
kapcsolódó hálózati infrastruktúra 
irányítására vonatkozó, a Szerződésben és 
az uniós ágazati jogszabályokban foglalt 
előírásokkal összhangban odaítélt

(1) Az irányelv nem alkalmazandó a III. 
mellékletben meghatározott 
tevékenységhez kapcsolódó hálózati 
infrastruktúrák irányítására vonatkozó
szolgáltatási koncesszióra, sem a III. 
mellékletben meghatározott és ezen 
irányelv hatálybalépésének időpontjában 
jogszabályi vagy szabályozási 
rendelkezések alapján nemzeti szinten 
szabályozott tarifát alkalmazó 
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kizárólagos jog alapján olyan gazdasági 
szereplőnek odaítélt szolgáltatási 
koncesszióra, amely maga is ajánlatkérő 
vagy annak társulása.

tevékenységre vonatkozó szolgáltatási 
koncesszióra, amelyet a gazdasági 
szereplőnek kihirdetett nemzeti törvény 
vagy közigazgatási rendelkezés alapján 
megillető kizárólagos jog alapján ítéltek 
oda.

Or. it

Indokolás

A kizárólagos jog alapján odaítélt, nemzeti szinten szabályozott tarifát alkalmazó 
tevékenységre vonatkozó szolgáltatási koncessziók esetében előirányzott kizárás kiterjesztése, 
túlmenve a III. mellékletben meghatározott tevékenységeken. A követelményeknek tehát nem 
egyszerre, hanem külön-külön kell teljesülniük.

Módosítás 491
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő ítélte 
oda egy gazdasági szereplőnek, a 
gazdasági szereplőt az alkalmazandó és 
kihirdetett nemzeti törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezés alapján 
megillető, a Szerződésben és az uniós 
ágazati jogszabályokban foglalt 
előírásokkal összhangban megadott 
kizárólagos jog alapján,

Or. en

Módosítás 492
Heide Rühle

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

b) illetve olyan tevékenységekre vonatkozó 
szolgáltatási koncessziókra, amelyekre 
ezen irányelv hatálybalépésekor 
törvényben vagy rendeletben 
meghatározott, nemzeti szinten 
szabályozott tarifa vonatkozik.

Or. en

Módosítás 493
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérve, ha az e 
cikk (1) bekezdésében említett ágazati 
jogszabály nem ír elő ágazatspecifikus 
átláthatósági követelményeket, a 27. cikk 
(1) és (3) bekezdése alkalmazandó.

törölve

Or. en

Módosítás 494
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv nem alkalmazandó olyan 
koncessziókra, amelyeket az ajánlatkérő 
szerv vagy az ajánlatkérő az alábbiakban 
meghatározott közbeszerzési eljárásoknak 
megfelelően köteles odaítélni vagy 
megszervezni:

Az irányelv nem alkalmazandó olyan 
koncessziókra, amelyeket az ajánlatkérő 
szerv vagy az ajánlatkérő az alábbiakban 
meghatározott, szolgáltatási koncessziós 
szerződések odaítélésére vonatkozó 
eljárásoknak megfelelően köteles odaítélni 
vagy megszervezni:
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Or. en

Módosítás 495
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy tagállam és egy vagy több harmadik 
ország által a Szerződésnek megfelelően 
kötött, és az aláíró államok által egy 
projekt közös megvalósítását vagy 
hasznosítását célzó építési beruházásra, 
árubeszerzésre vagy szolgáltatásra 
vonatkozó nemzetközi megállapodás 
alapján történt;

a) egy tagállam és egy vagy több harmadik 
ország által a Szerződésnek megfelelően 
kötött, és az aláíró államok által egy 
projekt közös megvalósítását vagy 
hasznosítását célzó építési beruházásra
vagy szolgáltatásra vonatkozó nemzetközi 
megállapodás alapján történt;

Or. en

Módosítás 496
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a) pontjában említett 
minden megállapodásról értesíteni kell a 
Bizottságot, amely konzultálhat a 48. 
cikkben említett közbeszerzési tanácsadó 
bizottsággal.

törölve

Or. en

Módosítás 497
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés d) pontjának 
alkalmazásában, amennyiben egy 
koncessziót jelentős mértékben 
társfinanszíroz valamely nemzetközi 
szervezet vagy nemzetközi finanszírozó 
intézmény, a felek megállapodnak az 
alkalmazandó koncesszió-odaítélési 
eljárásokról, amelyeknek összhangban 
kell lenniük az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéssel.

törölve

Or. en

Módosítás 498
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 346. cikkére figyelemmel, ez az 
irányelv nem alkalmazandó 
koncesszióknak a védelem és biztonság 
terén történő odaítélésére, amennyiben az 
ebben az irányelvben előírt szabályok nem 
tudják garantálni a tagállamok lényeges 
védelmi érdekeit.

(4) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 346. cikkére figyelemmel, ez az 
irányelv alkalmazandó a koncesszióknak a 
védelem és biztonság terén történő 
odaítélésére a következő szerződések 
kivételével:

a) azok a koncessziók, amelyek esetében 
az ezen irányelv szabályainak 
alkalmazása olyan információk átadására 
kötelezné a tagállamot, amelyek felfedése 
ellentétes a tagállam biztonságához 
fűződő alapvető érdekeivel;
b) a 2009/81/EK irányelv 13. cikkének c) 
pontjában említett együttműködési 
program keretében odaítélt koncessziók;
c) egy kormány által egy másik 
kormánynak katonai felszerelésekhez 
vagy érzékeny felszerelésekhez közvetlenül 
kapcsolódó építési beruházások és 
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szolgáltatások, illetve kifejezetten katonai 
célú építési beruházások és szolgáltatások, 
illetve érzékeny építési beruházások és 
szolgáltatások tekintetében odaítélt 
szerződések;
d) azok a harmadik országokban odaítélt 
koncessziók, amelyekre a haderőknek az 
Unió területén kívül történő 
állomásoztatása során kerül sor, ahol a 
műveleti igények megkövetelik, hogy e 
szerződéseket a műveletek körzetében 
tevékenykedő gazdasági szereplőkkel 
kössék meg.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az annak biztosítására irányuló csomag része, hogy ne legyenek átfedések 
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 2009/81/EK irányelv, 
valamint a Szerződés idevágó cikkei között.

Módosítás 499
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
(4) bekezdés alapján egyéb módon nem 
mentesített koncessziós szerződésekre, 
amennyiben:
a) a tagállam alapvető biztonsági 
érdekeinek védelme nem garantálható az 
ezen irányelvben meghatározott beszerzési 
eljárásban;
b) ennek az irányelvnek az alkalmazása 
olyan információk szolgáltatására 
kötelezné a tagállamot, amelyek 
közzétételét biztonsági érdekei 
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szempontjából alapvetőnek ítéli;
c) a koncessziós szerződés lefolytatásához 
és megvalósításához az érintett 
tagállamban hatályos jogszabályokkal, 
előírásokkal vagy adminisztratív 
rendelkezésekkel összhangban egyedi 
biztonsági intézkedéseknek kell 
kapcsolódniuk. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az annak biztosítására irányuló csomag része, hogy ne legyenek átfedések 
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 2009/81/EK irányelv, 
valamint a Szerződés idevágó cikkei között.

Módosítás 500
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a föld, meglévő épületek vagy egyéb 
ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok 
bármely pénzügyi eljárással történő 
megvásárlása, bérlése vagy lízingelése;

Or. en

Módosítás 501
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

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

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

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

Or. de

Indokolás

Annak tisztázása, hogy a szöveg csak az ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők általi
bérbevételre utal.

Módosítás 502
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások;

Or. de

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés 26. jegyzőkönyve kifejezetten elismeri az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások regionális és helyi hatóságok általi igazgatásához való jogot, és rögzíti a 
hatóságok széles mérlegelési jogkörét a tekintetben, hogy a felhasználók igényeihez a lehető 
legközelebb álló módon hogyan gondoskodjanak ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtásáról, 
más által való ellátásáról, illetve megszervezéséről. E szolgáltatások ezért nem tartozhatnak 
az irányelv alkalmazási körébe.
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Módosítás 503
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) műsorközvetítők által odaítélt, 
terjesztésre (azaz bármilyen elektronikus 
hálózat igénybevételével történő 
továbbításra és elosztásra) szánt
programanyagok megvétele, fejlesztése, 
gyártása vagy közös gyártása, illetve a 
műsorközvetítőknek odaítélt, 
műsorterjesztési időre irányuló 
koncessziók;

b) programanyagok és a 
médiaszolgáltatások kapcsolódó előkészítő 
szolgáltatásainak megvétele, fejlesztése, 
gyártása vagy közös gyártása, illetve a 
műsorszolgáltatásra, terjesztésre és 
átvételre vonatkozó szerződések;

Or. en

Módosítás 504
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) műsorközvetítők által odaítélt,
terjesztésre (azaz bármilyen elektronikus 
hálózat igénybevételével történő 
továbbításra és elosztásra) szánt
programanyagok megvétele, fejlesztése, 
gyártása vagy közös gyártása, illetve a 
műsorközvetítőknek odaítélt,
műsorterjesztési időre irányuló 
koncessziók;

b) médiaszolgáltatások számára készített
programanyagok és kapcsolódó előkészítő 
szolgáltatások megvétele, fejlesztése, 
gyártása vagy közös gyártása, illetve a 
műsorterjesztési időre vagy a médiaterekre
irányuló koncessziók, valamint a 
médiaszolgáltatások továbbítása és 
elosztása;

Or. fr

Módosítás 505
Robert Rochefort
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) műsorközvetítők által odaítélt,
terjesztésre (azaz bármilyen elektronikus 
hálózat igénybevételével történő 
továbbításra és elosztásra) szánt 
programanyagok megvétele, fejlesztése, 
gyártása vagy közös gyártása, illetve a 
műsorközvetítőknek odaítélt, 
műsorterjesztési időre irányuló 
koncessziók;

b) médiaszolgáltatások számára készített
programanyagok és egyéb kapcsolódó 
előkészítő szolgáltatások megvétele, 
fejlesztése, gyártása vagy közös gyártása, 
illetve a műsorterjesztésre, -elosztásra és -
továbbításra irányuló koncessziók;

Or. fr

Módosítás 506
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) azok a szerencsejátékkal kapcsolatos 
tevékenységek, amelyek a szerencsejáték 
során pénzértékkel rendelkező tétekben 
való fogadást foglalnak magukban, 
ideértve a sorsolásos játékokat és a 
fogadási ügyleteket;

Or. en

Módosítás 507
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) polgári védelem, katasztrófavédelem 
és általános veszélyelhárítási 
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szolgáltatások;

Or. de

Módosítás 508
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) választottbírósági és egyeztető 
szolgáltatások;

c) választottbírósági és egyeztető 
szolgáltatások, jogi szolgáltatások, 
valamint közjegyzői szolgáltatások;

Or. de

Módosítás 509
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c A pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az egy vagy több tagállam által 
biztosított kizárólagos jogokkal felruházott 
szervezetek által, közzétett törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések 
szerint lebonyolított, a Szerződésekkel 
összhangban engedélyezett, szerencsejáték 
során pénzértékkel rendelkező tétekben 
való fogadást magukban foglaló 
játéktevékenységek;

Or. pt

Módosítás 510
Philippe Juvin
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) pénzösszegek szerencsejátékokba 
(lottójátékok, fogadások) való betététele 
révén pénzügyi kockázatot jelentő olyan, a 
Szerződéseknek megfelelően engedélyezett 
játékok, amelyeket egy vagy több tagállam 
által hatályos és kihirdetett jogszabályi, 
szabályozási vagy közigazgatási 
rendelkezések alapján kizárólagos 
jogokkal felruházott egyetlen szervezet 
szervez nemzeti szinten;

Or. fr

Indokolás

Az előadó 75. számú módosításának pontosítása.

Módosítás 511
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott ügyletek,
továbbá az ajánlatkérő szervek számára 
történő pénz- vagy tőkeszerzés érdekében 
végzett üzleti tevékenységek;

Or. en
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Módosítás 512
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek, továbbá az ajánlatkérő szervek 
számára történő pénz- és tőkeszerzés 
érdekében végzett üzleti tevékenységek;

Or. de

Indokolás

Mivel a hitelfelvételkor a kamatfeltételeket óránként vagy napi szinten aktualizálva számítják 
ki, a hosszadalmas pályázati eljárás a gyakorlatban nem kivihető, és az ajánlatkérő szervek 
számára a tőkeköltségek emelkedésével járhat.

Módosítás 513
Kerstin Westphal

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, az ajánlatkérő szervek 
számára történő pénz- vagy tőkeszerzés 
érdekében végzett üzleti tevékenységek, 
jegybanki szolgáltatások, valamint az 
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Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz 
segítségével végrehajtott műveletek;

Or. de

Indokolás

Az önkormányzatok jelenleg legalább 20 banktól kérnek hitelajánlatot, és ez nem okoz 
bonyodalmakat. Amennyiben a bankoknak – az eddigi pár órával szemben – hosszabb időn 
keresztül fenn kell tartaniuk feltételeiket, anélkül hogy megfelelően refinanszírozhatnák 
magukat, ezután ún. árfolyamswapokat kellene beszámítani a hitel rendelkezésre 
bocsátásának időpontjára. Ennek költségei meghaladják az önkormányzati hitelekre 
vonatkozó jelenlegi feltételeket és jelentősen megnövelnék a közszféra finanszírozási 
költségeit.

Módosítás 514
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek, továbbá az ajánlatkérő szervek 
számára történő pénz- vagy tőkeszerzés 
érdekében végzett üzleti tevékenységek;

Or. de

Módosítás 515
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) munkaszerződések; e) munkaszerződések és a kötelező 
szociális védelmi rendszerek;

Or. en

Módosítás 516
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) hegyvidéki területeken idegenforgalmi, 
üdülési, szórakozási és sporttal 
kapcsolatos mobilitás biztosítására 
irányuló vállalkozási tevékenységekkel 
összefüggő, kötélvontatású vasutak 
biztosításával és működtetésével 
kapcsolatos építési vagy szolgáltatási 
koncessziók, valamint a kapcsolódó 
szolgáltatások.

Or. it

Indokolás

A Bizottság az N 376/01 számú, „Kötélvontatású vasutak javára történt támogatások 
rendszere” című állami támogatással (2002/C 172/02) összefüggésben felhívta a tagállamok 
és más érdekelt felek figyelmét a sporttevékenységekre szolgáló kötélvontatású vasutak –
amelyek nem a lakosság alapvető általános szükségleteit elégítik ki, hanem sporttal és hegyi 
turizmussal kapcsolatos tevékenységeken keresztül nyereség termelésére irányulnak – és az 
általános közlekedési igényeket kielégítő kötélvontatású vasutak közötti különbségre.

Módosítás 517
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) személyszállítási szolgáltatások az 
1370/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében.

g) személyszállítási szolgáltatások olyan 
mértékben, amennyiben azokat egyéb 
uniós eszközök szabályozzák.

Or. en

Módosítás 518
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) személyszállítási szolgáltatások az 
1370/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében.

g) tömegközlekedési szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 519
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) polgári védelem, vészhelyzeti 
felkészültség és reagálás, valamint 
mindennapi veszélymegelőzés;

Or. en

Módosítás 520
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a polgári és katasztrófavédelem, 
valamint a mentési szolgáltatások és a 
sürgősségi ellátás, akárcsak a 
mindennapos veszélyelhárítási 
szolgáltatások;

Or. de

Indokolás

A gazdaságosság különösen a sürgősségi ellátás esetében nem lehet mértékadó kritérium. 
Ezért elegendő, ha ebben az esetben a koncessziók kiírásakor az elsődleges jogi alapelveket 
alkalmazzák.

Módosítás 521
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a polgári és katasztrófavédelem, 
valamint a mentési szolgáltatások és a 
sürgősségi ellátás, illetve a mindennapos
veszélyelhárítási szolgáltatások;

Or. de

Módosítás 522
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások, különösen a vízellátáshoz, 
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a szennyvízkezeléshez, a hulladék 
ártalmatlanításához és az 
energiaellátáshoz kapcsolódóan;

Or. de

Módosítás 523
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) polgári- és katasztrófavédelem, 
valamint mindennapi veszélymegelőzés;

Or. de

Módosítás 524
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az ivóvízkinyeréshez, -elosztáshoz és –
ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások, 
valamint a szennyvízkezelés.

Or. en

Módosítás 525
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az ivóvízkivételi, -elosztási és -ellátási 
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szolgáltatások, valamint a 
csatornahálózattal és a 
szennyvízkezeléssel összefüggő 
szolgáltatások, továbbá az ehhez használt 
infrastruktúra kiépítése, fenntartása és 
üzemeltetése,

Or. de

Indokolás

A különleges környezetvédelmi és higiéniai követelmények miatt a vízügyi ágazatot is külön 
kell kezelni. A vízügyi szolgáltatásokat ezért a 2006/123/EK irányelv 17. cikkével 
összhangban ki kell venni az irányelv hatálya alól.

Módosítás 526
Werner Kuhn

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az ivóvízkivételi, -elosztási és -ellátási 
szolgáltatások, valamint a 
csatornahálózattal és a 
szennyvízkezeléssel összefüggő 
szolgáltatások, továbbá az ehhez használt 
infrastruktúra kiépítése, fenntartása és 
üzemeltetése,

Or. de

Módosítás 527
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) az ajánlatkérő szervek pénzeszköz-
vagy tőkeszerzését, befektetéseit vagy 
közbeszerzési szerződéseik odaítélésének 



AM\916802HU.doc 33/144 PE497.782v03-00

HU

finanszírozását szolgáló pénzügyi 
műveletek;

Or. de

Módosítás 528
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) szociális szolgáltatások és 
egészségügyi szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 529
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) a villamosenergia-, gáz- és 
melegvízellátás, valamint az ehhez 
használt infrastruktúra kiépítése, 
fenntartása és üzemeltetése.

Or. de

Indokolás

Az energetikai ágazatot máris számos ágazatspecifikus jogszabály szabályozza. Ezenkívül a 
különböző szereplők közötti különleges kapcsolatok jellemzik. Nem lenne értelme ezért ezen 
irányelv keretében nem ágazatspecifikus szabályozást meghatározni.

Módosítás 530
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) általános érdekű nem gazdasági 
szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 531
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés b) pontjában említett 
terjesztés magában foglal minden 
elektronikus hálózat igénybevételével 
történő továbbítást és elosztást.

törölve

Or. en

Módosítás 532
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés b) pontjában említett 
terjesztés magában foglal minden 
elektronikus hálózat igénybevételével
történő továbbítást és elosztást.

Az első bekezdés b) pontjában említett 
médiaszolgáltatások magukban foglalnak
minden elektronikus hálózat révén történő 
továbbítást és elosztást.

Or. fr

Módosítás 533
Wim van de Camp
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó állami 
területekre vonatkozó és magán 
földbérleti szerződésekre, melyekben az 
állam, illetve az ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő csak általános feltételeket 
és/vagy egyedi kötelező és jogilag 
végrehajtható kötelezettségeket állapít 
meg a földhasználattal kapcsolatban, 
konkrét építési beruházások vagy 
szolgáltatások beszerzése nélkül.

Or. en

Indokolás

A földdel kapcsolatos szerződéseket ki kell zárni az irányelv alkalmazási köréből. Nem 
történik sem építési beruházások, sem szolgáltatások beszerzése, a földet bérlő gazdasági 
szereplőkre rótt kötelezettségek pedig csak a földhasználattal kapcsolatosak, nem pedig 
magával a szolgáltatással.

Módosítás 534
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv nem alkalmazandó az 
alábbiakhoz hasonló, általános érdekű 
gazdasági szolgáltatásokra és általános 
érdekű szolgáltatásokra irányuló 
szolgáltatási koncessziókra:
a) vízellátás;
b) szennyvízkezelés;
c) hulladékgyűjtési szolgáltatások;
d) energetikai szolgáltatások;
e) szociális szolgáltatások a Szociális 
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Védelmi Bizottság által elfogadott, a 
szociális szolgáltatások önkéntes alapú 
európai minőségi kerete szerint az 
egészségügy és a szociális védelem, a 
kötelező társadalombiztosítás, a 
vészhelyzeti és katasztrófaelhárítási 
szolgáltatások ágazatában.

Or. en

Módosítás 535
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv nem alkalmazandó az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási 
koncessziókra, különösen a vízellátás, a 
szennyvízkezelés, a szociális 
szolgáltatások, valamint a munkavállalói 
szervezetek szolgáltatásainak területén.

Or. de

Módosítás 536
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Ez az irányelv nem alkalmazandó állami 
területekre vonatkozó és magán 
földbérleti szerződésekre, melyekben az 
állam, illetve az ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő csak általános feltételeket 
és/vagy egyedi kötelező és jogilag 
végrehajtható kötelezettségeket állapít 
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meg a földhasználattal kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 537
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk alkalmazásában: törölve

a) „nyilvános hírközlő hálózat”: olyan 
elektronikus hírközlő hálózat, amelyet 
teljes egészében vagy túlnyomórészt a 
nyilvánosság számára hozzáférhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására használnak, és amely a 
hálózati végpontok közötti 
információtovábbítást támogatja;

b) „elektronikus hírközlő hálózat”: olyan 
átviteli rendszer, esetleg kapcsoló vagy 
útválasztó eszköz, valamint egyéb 
erőforrás, – ideértve a nem aktív hálózati 
elemeket is – amely lehetővé teszi a 
vezetéken, rádióhullámon, optikai vagy 
egyéb elektromágneses úton történő 
jelátvitelt, beleértve a műholdas 
hálózatokat, a helyhez kötött (vonal- és 
csomagkapcsolt, beleértve az internetet) és 
mobil földi hálózatokat, az elektromos 
vezetékrendszereket, annyiban, 
amennyiben azokat jelek továbbítására 
használják, a rádióműsor- és 
televízióműsor-terjesztő hálózatokat, 
valamint a kábeltelevízió-hálózatokat, a 
továbbított információtípusra tekintet 
nélkül;

c) „hálózati végpont”: az a fizikai pont, 
amelyen az előfizetőnek hozzáférést 
biztosítanak egy nyilvános hírközlő 
hálózathoz; a kapcsolót vagy útválasztót 
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tartalmazó hálózatok esetében a hálózati 
végpontot speciális hálózati cím 
segítségével azonosítják, amely egy 
előfizetői hívószámhoz vagy névhez 
kapcsolódhat;

d) „elektronikus hírközlési szolgáltatás”: 
olyan, általában díjazás ellenében nyújtott 
szolgáltatás, amely teljes egészében vagy 
nagyrészt elektronikus hírközlő hálózaton 
történő jelátvitelből áll, beleértve a 
műsorterjesztő hálózatokon nyújtott 
távközlési szolgáltatásokat és átviteli 
szolgáltatásokat, de nem foglalja 
magában az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások segítségével történő 
tartalomszolgáltatást, illetve az ilyen 
tartalom felett szerkesztői ellenőrzést 
biztosító szolgáltatásokat; nem foglalja 
magában a 98/34/EK irányelv 1. cikkében 
meghatározott olyan, információs 
társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokat, amelyek teljes egészében 
vagy nagyrészt nem elektronikus hírközlő 
hálózaton történő jelátvitelből állnak.

Or. en

Módosítás 538
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10 cikk törölve
Ajánlatkérők által odaítélt koncessziókra 
alkalmazandó kizárások
(1) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
olyan koncessziókra, amelyeket az 
ajánlatkérő a III. mellékletben leírt 
tevékenységei folytatásától eltérő célra, 
vagy ilyen tevékenységeknek valamely 
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harmadik országban történő, az Unión 
belüli hálózat vagy földrajzi terület fizikai 
használatával nem járó körülmények 
között történő folytatására ítél oda.
(2) Az ajánlatkérők a Bizottságot vagy a 
nemzeti felügyeleti testületet kérésére 
tájékoztatják mindazokról a 
tevékenységekről, amelyeket kizártnak 
tekintenek. A Bizottság tájékoztatás 
céljából rendszeresen közzéteheti az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában azon 
tevékenységcsoportok jegyzékét, amelyeket 
nem tekint az említett bekezdés hatálya 
alá tartozónak. Ennek során a Bizottság 
tiszteletben tart minden olyan érzékeny 
üzleti szempontot, amelyre az ajánlatkérők 
ezen információk továbbításakor felhívják 
a figyelmet.

Or. en

Módosítás 539
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérők a Bizottságot vagy a
nemzeti felügyeleti testületet kérésére
tájékoztatják mindazokról a 
tevékenységekről, amelyeket kizártnak 
tekintenek. A Bizottság tájékoztatás 
céljából rendszeresen közzéteheti az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában azon 
tevékenységcsoportok jegyzékét, 
amelyeket nem tekint az említett bekezdés 
hatálya alá tartozónak. Ennek során a 
Bizottság tiszteletben tart minden olyan 
érzékeny üzleti szempontot, amelyre az 
ajánlatkérők ezen információk 
továbbításakor felhívják a figyelmet.

(2) Az ajánlatkérők a Bizottságot vagy ha 
van, az e területért felelős  nemzeti 
szerveket kérésükre tájékoztatják 
mindazokról a tevékenységekről, 
amelyeket kizártnak tekintenek. A 
Bizottság tájékoztatás céljából 
rendszeresen közzéteheti az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában azon 
tevékenységcsoportok jegyzékét, 
amelyeket nem tekint az említett bekezdés 
hatálya alá tartozónak. Ennek során a 
Bizottság tiszteletben tart minden olyan 
érzékeny üzleti szempontot, amelyre az 
ajánlatkérők ezen információk 
továbbításakor felhívják a figyelmet.



PE497.782v03-00 40/144 AM\916802HU.doc

HU

Or. de

Indokolás

A „nemzeti felügyeleti testület” fogalmát el kell utasítani, mivel az a tagállamok belső 
szervezeti szuverenitásába való beavatkozásnak tekinthető.

Módosítás 540
Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amelyet állami szervek közötti 
együttműködés irányíthat;

Or. en

Módosítás 541
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ajánlatkérő által egy kapcsolt 
vállalkozásnak odaítélt koncesszió;

a) a 4. cikk (1) bekezdésének második és 
harmadik albekezdése szerinti ajánlatkérő 
által egy kapcsolt vállalkozásnak odaítélt 
koncesszió;

Or. fr

Indokolás

E cikk rendelkezései tartalmazzák a 2004/17/EK irányelv rendelkezéseit, amelynek célja, hogy 
lehetővé tegye a nem ajánlatkérő szervként működő helyi és nemzeti szintű ajánlatkérők és 
hagyományos szolgáltatók számára az ipari tevékenység végzését és a csoportszintű 
együttműködés kialakítását, lehetővé téve számukra az anyavállalat által létrehozott 
leányvállalatok igénybevételét. Ezért e lehetőséget a nem ajánlatkérő szervként működő 
ajánlatkérőkre kell korlátozni.
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Módosítás 542
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely, kizárólag ajánlatkérőkből álló, 
a III. mellékletben leírt tevékenység 
végzése céljából létrehozott közös vállalat 
által olyan vállalkozásnak odaítélt 
koncesszió, amely ezen ajánlatkérők 
valamelyikéhez kapcsolódik.

b) valamely, kizárólag a 4. cikk (1) 
bekezdésének második és harmadik 
albekezdése szerinti ajánlatkérőkből álló, a 
III. mellékletben leírt tevékenység végzése 
céljából létrehozott közös vállalat által 
olyan vállalkozásnak odaítélt koncesszió, 
amely ezen ajánlatkérők valamelyikéhez 
kapcsolódik.

Or. fr

Indokolás

E cikk rendelkezései tartalmazzák a 2004/17/EK irányelv rendelkezéseit, amelynek célja, hogy 
lehetővé tegye a nem ajánlatkérő szervként működő helyi és nemzeti szintű ajánlatkérők és 
hagyományos szolgáltatók számára az ipari tevékenység végzését és a csoportszintű 
együttműködés kialakítását, lehetővé téve számukra az anyavállalat által létrehozott 
leányvállalatok igénybevételét. Ezért e lehetőséget a nem ajánlatkérő szervként működő 
ajánlatkérőkre kell korlátozni.

Módosítás 543
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókra akkor kell alkalmazni, ha a
szolgáltatások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 80 %-a e 
szolgáltatások azon vállalkozások részére 
történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik;

a) szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókra akkor kell alkalmazni, ha a 
kapcsolt vállalkozás szolgáltatási 
koncessziós szerződés hatálya alá tartozó 
tevékenységeinek legalább 80 %-a e 
szolgáltatások azon vállalkozások részére 
történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik;

Or. en
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Módosítás 544
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókra akkor kell alkalmazni, ha a 
szolgáltatások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 80%-a e 
szolgáltatások azon vállalkozások részére 
történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik;

a) szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókra akkor kell alkalmazni, ha a 
szolgáltatási koncesszió tárgyát képező
szolgáltatások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 80%-a e 
szolgáltatások azon vállalkozások részére 
történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik;

Or. de

Módosítás 545
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) építési beruházásra irányuló 
koncessziókra akkor kell alkalmazni, ha az 
építési beruházások tekintetében a 
kapcsolt vállalkozás előző három évre 
vonatkozó átlagos forgalmának legalább 
80 %-a ilyen építési beruházások azon 
vállalkozások részére történő teljesítéséből 
származik, amelyekhez a vállalkozás 
kapcsolódik.

b) építési beruházásra irányuló 
koncessziókra akkor kell alkalmazni, ha a 
kapcsolt vállalkozás építési beruházásra 
irányuló koncessziós szerződés hatálya alá 
tartozó tevékenységeinek legalább 80 %-a 
ilyen építési beruházások azon 
vállalkozások részére történő teljesítéséből 
származik, amelyekhez a vállalkozás 
kapcsolódik;

Or. en
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Módosítás 546
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) építési beruházásra irányuló 
koncessziókra akkor kell alkalmazni, ha az 
építési beruházások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 80%-a ilyen 
építési beruházások azon vállalkozások 
részére történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik.

b) építési beruházásra irányuló 
koncessziókra akkor kell alkalmazni, ha a
szolgáltatási koncesszió tárgyát képező
építési beruházások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 80%-a ilyen 
építési beruházások azon vállalkozások 
részére történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik.

Or. de

Indokolás

Mivel a kapcsolt vállalkozások különböző piacokon folytathatnak tevékenységet, amelyek 
eltérő mértékben nyitottak a verseny előtt, annak a határnak a megállapításakor, hogy a 
kapcsolt vállalkozások milyen mértékben folytathatnak piaci tevékenységet harmadik felek 
számára, csak azt a tevékenységet kell figyelembe venni, amely a szolgáltatási vagy építési 
beruházásra irányuló koncesszió tárgyát képezi. A versenytorzulások elkerüléséhez nincs 
szükség a kapcsolt vállalkozások összes tevékenységének együttes figyelembevételére.

Módosítás 547
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) építési beruházásra irányuló 
koncessziókra akkor kell alkalmazni, ha az 
építési beruházások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 80%-a ilyen 
építési beruházások azon vállalkozások 
részére történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik.

b) építési beruházásra irányuló 
koncessziókra akkor kell alkalmazni, ha az 
építési beruházások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
tevékenységeinek legalább 80%-a ilyen 
építési beruházások azon vállalkozások 
részére történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik.
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Or. de

Módosítás 548
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben egynél több, az 
ajánlatkérőhöz kapcsolt vállalkozás 
ugyanolyan vagy hasonló szolgáltatást 
nyújt, árut szállít, illetve építési 
beruházást kivitelez, a (4) bekezdésben 
említett százalékokat az e kapcsolt 
vállalkozások által teljesített 
szolgáltatásokból, áruszállításokból, 
illetve építési beruházásokból származó 
összforgalom figyelembevételével kell 
kiszámítani.

törölve

Or. en

Módosítás 549
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 15. cikk ellenére és feltéve, hogy a közös 
vállalatot azért hozták létre, hogy az adott 
tevékenységet legalább három éven 
keresztül végezze, és feltéve, hogy a közös 
vállalatot létrehozó alapító okirat kiköti, 
hogy a vállalatot alkotó ajánlatkérők 
legalább ugyanennyi időn keresztül a 
vállalat tagjai maradnak, az irányelv nem 
alkalmazandó az olyan koncessziókra, 
amelyeket:

A 15. cikk ellenére és feltéve, hogy a közös 
vállalatot vagy formális együttműködést 
azért hozták létre, hogy az adott 
tevékenységet egy éven keresztül végezze, 
és feltéve, hogy a közös vállalatot vagy a 
formális együttműködést létrehozó alapító 
okirat kiköti, hogy a vállalatot alkotó 
ajánlatkérők vagy együttműködő szervek 
legalább ugyanennyi időn keresztül a 
vállalat tagjai maradnak, az irányelv nem 
alkalmazandó az olyan koncessziókra, 
amelyeket:
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Or. en

Módosítás 550
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely, kizárólag ajánlatkérőkből álló, 
a III. melléklet szerinti tevékenység 
végzése céljából létrehozott közös vállalat 
ítél oda ezen ajánlatkérők valamelyikének, 
vagy

a) valamely, kizárólag ajánlatkérőkből álló, 
a III. melléklet szerinti tevékenység 
végzése céljából létrehozott közös vállalat 
vagy formális együttműködés ítél oda ezen 
ajánlatkérők valamelyikének, vagy

Or. en

Módosítás 551
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely, kizárólag ajánlatkérőkből álló, 
a III. melléklet szerinti tevékenység 
végzése céljából létrehozott közös vállalat 
ítél oda ezen ajánlatkérők valamelyikének, 
vagy

a) valamely, kizárólag a 4. cikk (1) 
bekezdésének második és harmadik 
albekezdése szerinti ajánlatkérőkből álló, a 
III. melléklet szerinti tevékenység végzése 
céljából létrehozott közös vállalat ítél oda 
ezen ajánlatkérők valamelyikének, vagy

Or. fr

Módosítás 552
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely ajánlatkérő ítél oda egy olyan 
közös vállalatnak, amelynek tagja. .

b) valamely jogalany ítél oda egy olyan 
közös vállalatnak vagy formális 
együttműködésnek, amelynek tagja.

Or. en

Módosítás 553
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely ajánlatkérő ítél oda egy olyan 
közös vállalatnak, amelynek tagja.

b) valamely, a 4. cikk (1) bekezdésének 
második és harmadik albekezdése szerinti
ajánlatkérő ítél oda egy olyan közös 
vállalatnak, amelynek tagja.

Or. fr

Módosítás 554
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve
Tájékoztató ajánlatkérők általi közzététele
Az ajánlatkérők a 11. cikk (2) és (3) 
bekezdése, valamint a 12. cikk 
alkalmazásával kapcsolatban a 
Bizottságot vagy a nemzeti felügyeleti 
testületet kérésére tájékoztatják a 
következőkről:
a) az érintett vállalkozások vagy közös 
vállalatok neve;
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b) az érintett koncessziók jellege és értéke,
c) olyan bizonyítékok, amelyeket a 
Bizottság vagy a nemzeti felügyeleti 
testület szükségesnek ítél arra 
vonatkozóan, hogy a koncessziót elnyerő 
vállalkozás vagy közös vállalat és az 
ajánlatkérő közötti kapcsolat megfelel e a 
11. vagy a 12. cikk követelményeinek.

Or. en

Módosítás 555
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők a 11. cikk (2) és (3) 
bekezdése, valamint a 12. cikk 
alkalmazásával kapcsolatban a Bizottságot 
vagy a nemzeti felügyeleti testületet
kérésére tájékoztatják a következőkről:

Az ajánlatkérők a 11. cikk (2) és (3) 
bekezdése, valamint a 12. cikk 
alkalmazásával kapcsolatban a Bizottságot 
vagy az illetékes nemzeti hatóságot 
kérésére tájékoztatják a következőkről:

Or. en

Módosítás 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők a 11. cikk (2) és (3) 
bekezdése, valamint a 12. cikk 
alkalmazásával kapcsolatban a Bizottságot 
vagy a nemzeti felügyeleti testületet
kérésére tájékoztatják a következőkről:

Az ajánlatkérők a 11. cikk (2) és (3) 
bekezdése, valamint a 12. cikk 
alkalmazásával kapcsolatban a Bizottságot 
vagy ha van, a területért felelős nemzeti 
szerveket kérésükre tájékoztatják a 
következőkről:

Or. de
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Indokolás

A „nemzeti felügyeleti testület” fogalmát el kell utasítani, mivel az a tagállamok belső 
szervezeti szuverenitásába való beavatkozásnak tekinthető.

Módosítás 557
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan bizonyítékok, amelyeket a 
Bizottság vagy a nemzeti felügyeleti 
testület szükségesnek ítél arra 
vonatkozóan, hogy a koncessziót elnyerő 
vállalkozás vagy közös vállalat és az 
ajánlatkérő közötti kapcsolat megfelel e a 
11. vagy a 12. cikk követelményeinek.

törölve

Or. en

Módosítás 558
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan bizonyítékok, amelyeket a 
Bizottság vagy a nemzeti felügyeleti 
testület szükségesnek ítél arra 
vonatkozóan, hogy a koncessziót elnyerő 
vállalkozás vagy közös vállalat és az 
ajánlatkérő közötti kapcsolat megfelel e a 
11. vagy a 12. cikk követelményeinek.

c) olyan bizonyítékok, amelyeket a 
Bizottság vagy ha van, a területért felelős 
nemzeti szerv szükségesnek ítél arra 
vonatkozóan, hogy a koncessziót elnyerő 
vállalkozás vagy közös vállalat és az 
ajánlatkérő közötti kapcsolat megfelel-e a 
11. vagy a 12. cikk követelményeinek.

Or. de

Indokolás

A „nemzeti felügyeleti testület” fogalmát el kell utasítani, mivel az a tagállamok belső 
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szervezeti szuverenitásába való beavatkozásnak tekinthető.

Módosítás 559
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó bármely 
tagállam határai mentén elhelyezkedő,
állami tulajdonú földterületekre, amelyek 
nemzetbiztonsági szempontból stratégiai 
és érzékenynek minősülnek.

Or. it

Módosítás 560
Cristiana Muscardini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bármely tagállam határai mentén 
elhelyezkedő állami tulajdonban lévő 
földterületeken az építési beruházás
céljából történő koncesszióba adás nem 
bonyolítható le nemzetközi pályázat útján.

Or. it

Módosítás 561
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím



PE497.782v03-00 50/144 AM\916802HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatóságok közötti kapcsolat Az ajánlatkérők közötti együttműködés

Or. en

Módosítás 562
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatóságok közötti kapcsolat Az ajánlatkérők közötti együttműködés

Or. fr

Módosítás 563
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
olyan ellenőrzést gyakorol az érintett jogi 
személy felett, amely hasonló ahhoz az 
ellenőrzéshez, amelyet saját szervezeti 
egységei felett gyakorol;

a) az ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
olyan ellenőrzést gyakorol az érintett jogi 
személy felett, amely egyenértékű azzal az 
ellenőrzéssel, amelyet saját szervezeti 
egységei felett gyakorol;

Or. en

Módosítás 564
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

a) az ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
olyan ellenőrzést gyakorol az érintett jogi 
személy felett, amely hasonló ahhoz az 
ellenőrzéshez, amelyet saját szervezeti 
egységei felett gyakorol;

a) az ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
olyan ellenőrzést gyakorol az érintett jogi 
személy felett, amely hasonló ahhoz az 
ellenőrzéshez, amelyet saját szervezeti 
egységei felett gyakorol; annak 
megállapításához, hogy az e bekezdés 
értelmében vett ellenőrzés fennáll, nem 
szükségszerű, hogy az ajánlatkérő szerv 
vagy az ajánlatkérő 100%-ban tulajdonos 
legyen;

Or. de

Indokolás

Az 1370/2007/EK rendelettel összhangban pontosítani kell, hogy az ellenőrzött egység 
számára történő közvetlen odaítélés lehetséges, amint az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő 
szerv jelentős befolyást képes gyakorolni a stratégiai célokra és a lényeges döntésekre. Ehhez 
nem szükséges, hogy az ellenőrzött egység az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő szerv 100%-os 
tulajdonában legyen.

Módosítás 565
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
olyan ellenőrzést gyakorol az érintett jogi 
személy felett, amely hasonló ahhoz az 
ellenőrzéshez, amelyet saját szervezeti 
egységei felett gyakorol;

a) az ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
olyan ellenőrzést gyakorol az érintett jogi 
személy felett, amely hasonló ahhoz az 
ellenőrzéshez, amelyet saját szervezeti 
egységei felett gyakorol; ennek a 
helyzetnek a fennállása feltételezhető, ha 
az ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
mind az ellenőrzött jogi személy stratégiai 
céljaira, mind pedig lényeges döntéseire 
jelentős befolyást gyakorol;az ilyen 
ellenőrzés meglétének megállapításához 
olyan tényezők is figyelembe vehetők, 
mint az igazgatási, irányítási vagy 
felügyeleti testületekben való képviselet 
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mértéke, az alapszabály erre vonatkozó 
előírásai vagy a tulajdoni viszonyok; nem 
szükséges, hogy az ellenőrzött jogi személy 
az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő szerv 
100%-os tulajdonában legyen;

Or. de

Módosítás 566
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
olyan ellenőrzést gyakorol az érintett jogi 
személy felett, amely hasonló ahhoz az 
ellenőrzéshez, amelyet saját szervezeti 
egységei felett gyakorol;

a) az ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
olyan ellenőrzést gyakorol az érintett jogi 
személy felett, amely megfelel annak az
ellenőrzésnek, amelyet saját szervezeti 
egységei felett gyakorol, vagyis annak, 
hogy döntő befolyást gyakorol a stratégiai 
célkitűzések és az ellenőrzött jogi személy 
fontos döntései felett egyaránt. A 
tagállamok határozzák meg ezen 
ellenőrzés gyakorlásának feltételeit

Or. fr

Módosítás 567
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzi;

törölve

Or. fr



AM\916802HU.doc 53/144 PE497.782v03-00

HU

Módosítás 568
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi;

b) az érintett jogi személy a koncesszió 
tárgyát képező tevékenységeinek legalább 
80 %-át az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő 
szerv vagy ajánlatkérő vagy az általa 
ellenőrzött más jogi személyek számára 
végzi;

Or. en

Módosítás 569
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi;

b) az érintett jogi személy lényegében az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi 
tevékenységeit; vélelmezhető, hogy az 
érintett jogi személy lényegében az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv, 
illetve az ajánlatkérő vagy az általa 
ellenőrzött más jogi személyek számára 
dolgozik, ha a szerződés tárgyát képező 
tevékenységének legalább 90%-át ezek 
számára végzi;

Or. de

Indokolás

A javaslat összekapcsolja az EB C-107/98 sz. ügyben hozott ítéletében tett megállapításait egy 
biztonsági záradékkal („safe-harbour-clause"), amely alapján megdönthető vélelem állítható 
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fel arra nézve, mely esetekben van szó házon belüli tevékenységekről.

Módosítás 570
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 80%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi;

Or. en

Módosítás 571
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi;

b) az érintett jogi személy minden 
tevékenységét az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő vagy az 
általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

Or. en

Indokolás

A tisztességes verseny védelme érdekében korlátozni kell a házon belüli odaítélésre vonatkozó 
kivételt. Nem lenne tisztességes, hogy a házon belüli szereplők szintén a szabad piacra 
léphetnek és versenghetnek más magánszereplőkkel, akik viszont versenytárgyalás nélkül nem 
kapnak szerződést. Ráadásul a tevékenységek fennmaradó 10%-a nem is szükségszerűen 
jelentéktelen.
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Módosítás 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi;

b) az érintett jogi személy a koncesszió 
tárgyát képező tevékenységeinek legalább 
80%-át az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő 
szerv vagy ajánlatkérő vagy az általa 
ellenőrzött más jogi személyek számára 
végzi. A harmadik felek számára végzett 
tevékenységek is azok közé a 
tevékenységek közé tartoznak, amelyeket 
az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv 
vagy az ajánlatkérő, vagy az általuk 
ellenőrzött jogi személyek számára 
végeznek, ha a szolgáltatás az ajánlatkérő 
szerv jogszabályban előírt tevékenységi 
területére tartozik;

Or. de

Indokolás

Az önkormányzatok kötelesek eleget tenni az általános érdekű szolgáltatásokra vonatkozó 
ellátási kötelezettségüknek. Ez a piac szempontjából lényeges és nem lényeges 
szolgáltatásokra egyformán vonatkozik. Az önkormányzati szolgáltatások címzettje mindig a 
polgár – vagyis harmadik felek. Ennek megfelelően az önkormányzatok helyi hatóságként 
vagy jogilag nem önálló saját üzemeik révén éppúgy harmadik felek számára nyújtanak 
szolgáltatásokat, mint egy közszolgáltató vállalat.

Módosítás 573
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 

b) az érintett jogi személy a beszerzés 
tárgyát képező tevékenységeinek legalább 
90%-át az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő 
szerv vagy ajánlatkérő vagy az általa 
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jogi személyek számára végzi; ellenőrzött más jogi személyek számára 
végzi;

Or. de

Módosítás 574
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységekből származó átlagos 
forgalmának legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek nevében végzi;

Or. fr

Indokolás

A szöveg koncessziós tárgykörhöz való hozzáigazítása.

Módosítás 575
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek jelentős részét az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi;

Or. fr
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Módosítás 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek jelentős részét az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi;

Or. pl

Módosítás 577
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az érintett jogi személy koncesszió 
tárgyát képező tevékenységekből összesen 
elért átlagos árbevételének legalább 80%-
a az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzett 
tevékenységekből származik;

Or. de

Módosítás 578
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

törölve
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Or. de

Módosítás 579
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

törölve

Or. de

Módosítás 580
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit.

Or. en

Módosítás 581
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit.

Or. en
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Módosítás 582
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit, 
amelyek az odaítélő hatóság vagy a 
kifejezetten a nem ipari és kereskedelmi 
jellegű, általános érdekű követelmények 
teljesítésére létrehozott közszolgálati 
feladat végrehajtásáért felelős, a 
tagállamok hatályos nemzeti jogszabályai 
által szabályozott egyes szociális 
vállalatokat alkotó, ellenőrzött jogi 
személyek jellemzői.

Or. en

Módosítás 583
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve ha ezt az 
érintett tagállamokban jogszabályban 
kötelezően előírták.

Or. de

Indokolás

Egyes tagállamokban történelmi okok és a szervesen kialakult nagyobb struktúrák miatt a 
törvény kötelezően előírja a magánjogi érdekeltek részvételét. Az együttműködés e formáinak 
továbbra is lehetségesnek kell lenniük, egyebekben viszont az Európai Bíróság ítélkezési
gyakorlatának megfelelően a magánszféra mindenfajta részvételét ki kell zárni.
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Módosítás 584
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, az ellenőrzést végző 
ajánlatkérő szerv vagy ellenőrzött jogi 
személy azon nonprofit magánjogi 
részvételi formái kivételével, amelyek 
olyan közfeladatokat ellátó szociális 
vállalkozásokra jellemzőek, melyek 
kifejezetten nem ipari vagy kereskedelmi 
jellegű közérdekű célra jöttek létre vagy 
ilyen közérdekű célt szolgálnak, és 
amelyekre a tagállamok hatályos 
jogszabályai irányadóak.

Or. fr

Módosítás 585
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó
hatóságok érdekeitől;

Or. es

Módosítás 586
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő akkor gyakorol az első 
albekezdés a) pontja szerinti, a saját 
szervezeti egységei felett gyakorolthoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
ha döntő befolyással rendelkezik az 
ellenőrzött jogi személynek mind 
stratégiai céljai, mind jelentős döntései 
tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 587
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő akkor gyakorol az első 
albekezdés a) pontja szerinti, a saját 
szervezeti egységei felett gyakorolthoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
ha döntő befolyással rendelkezik az 
ellenőrzött jogi személynek mind 
stratégiai céljai, mind jelentős döntései 
tekintetében.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziókra vonatkozó közbeszerzési jog egyszerűsítésének és racionalizálásának céljára 
tekintettel a jogszabályi szövegben kerülni kell a bonyolult fejtegetéseket, amelyek nem 
növelik a jogbiztonságot, és ráadásul túlmutatnak az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatán.
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Módosítás 588
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő akkor gyakorol az első 
albekezdés a) pontja szerinti, a saját 
szervezeti egységei felett gyakorolthoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
ha döntő befolyással rendelkezik az 
ellenőrzött jogi személynek mind 
stratégiai céljai, mind jelentős döntései 
tekintetében.

törölve

Or. de

Módosítás 589
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő akkor gyakorol az első 
albekezdés a) pontja szerinti, a saját 
szervezeti egységei felett gyakorolthoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
ha döntő befolyással rendelkezik az 
ellenőrzött jogi személynek mind stratégiai 
céljai, mind jelentős döntései tekintetében.

A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő akkor gyakorol az első 
albekezdés a) pontja szerinti, a saját 
szervezeti egységei felett gyakorolthoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
ha döntő befolyással rendelkezik az 
ellenőrzött jogi személynek mind stratégiai 
céljai, mind jelentős döntései tekintetében. 
A fent említett feltételeket megfelelően 
teljesíteni kell, ha egy ajánlatkérő szerv 
egy általa más ajánlatkérő szervekkel 
közösen ellenőrzött jogi személynek ítél 
oda közbeszerzési szerződést.

Or. de
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Módosítás 590
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő akkor gyakorol az első 
albekezdés a) pontja szerinti, a saját 
szervezeti egységei felett gyakorolthoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
ha döntő befolyással rendelkezik az 
ellenőrzött jogi személynek mind stratégiai 
céljai, mind jelentős döntései tekintetében.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Indokolás

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 591
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés akkor is 
alkalmazandó, ha egy olyan ellenőrzött 
jogalany, amely maga is a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, 
koncessziót ítél oda az ellenőrző 
intézményének vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött 
valamely jogi személynek, feltéve, hogy 
nincsenek magánjogi érdekeltek abban a 
jogi személyben, amelynek odaítélték a 
koncessziót.

törölve
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Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés túllép az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatán (Teckal-ítélet), és túlzottan 
korlátozná a versenyt.

Módosítás 592
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő, koncessziót ítél oda az 
ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a koncessziót.

(2) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő, koncessziót ítél oda az 
ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő által ellenőrzött valamely jogi 
személynek, feltéve, hogy nincsenek 
magánjogi érdekeltek abban a jogi 
személyben, amelynek odaítélték a 
koncessziót, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit.

Or. en

Módosítás 593
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő, koncessziót ítél oda az 

(2) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő, koncessziót ítél oda az 
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ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a koncessziót.

ellenőrző egységének (egységeinek) vagy 
az ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek.

Or. de

Indokolás

Az 1370/2007/EK rendelettel összhangban pontosítani kell, hogy az ellenőrzött egység 
számára történő közvetlen odaítélés lehetséges, amennyiben az ajánlatkérő vagy az 
ajánlatkérő szerv jelentős befolyást képes gyakorolni a stratégiai célokra és a lényeges 
döntésekre. Ehhez nem szükséges, hogy az ellenőrzött egység az ajánlatkérő vagy az 
ajánlatkérő szerv 100%-os tulajdonában legyen.

Módosítás 594
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő, koncessziót ítél oda az 
ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a koncessziót.

(2) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő, koncessziót ítél oda az 
ellenőrző intézményének vagy 
intézményeinek vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött valamely 
jogi személynek, feltéve, hogy nincsenek 
magánjogi érdekeltek abban a jogi 
személyben, amelynek odaítélték a 
koncessziót, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit.

Or. en

Módosítás 595
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő, koncessziót ítél oda az 
ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a koncessziót.

(2) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany vagy 
jogalanyok, amely maga is a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, 
koncessziót ítél oda az ellenőrző 
intézményének vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött valamely 
jogi személynek, feltéve, hogy nincsenek 
magánjogi érdekeltek abban a jogi 
személyben, amelynek odaítélték a 
koncessziót, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit, 
amelyek az odaítélő hatóság vagy a 
kifejezetten általános érdekű 
követelmények teljesítésére létrehozott,
közszolgálati feladat végrehajtásáért 
felelős, nem ipari és kereskedelmi jellegű 
ás a tagállamok hatályos nemzeti 
jogszabályai által szabályozott, egyes
szociális vállalatokat alkotó ellenőrzött 
jogi személyek jellemzői.

Or. en

Módosítás 596
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő, koncessziót ítél oda az 
ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 

(2) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő, koncessziót ítél oda az 
ellenőrző egységének (egységeinek) vagy 
az ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek.
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feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a koncessziót.

Or. de

Módosítás 597
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő, koncessziót ítél oda az 
ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a koncessziót.

(2) Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő, koncessziót ítél oda az 
ellenőrző intézményének vagy 
intézményeinek vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött valamely 
jogi személynek, feltéve, hogy nincsenek 
magánjogi érdekeltek abban a jogi 
személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést, az ellenőrzést 
végző ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, 
illetve ellenőrzött jogi személy azon 
nonprofit magánjogi részvételi formái 
kivételével, amelyek olyan közfeladatokat 
ellátó szociális vállalkozásokra 
jellemzőek, melyek kifejezetten nem ipari 
vagy kereskedelmi jellegű közérdekű célra 
jöttek létre, vagy ilyen közérdekű célt 
szolgálnak, és amelyekre a tagállamok 
hatályos jogszabályai irányadóak. 

Or. fr

Módosítás 598
Françoise Castex

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

E cikk rendelkezései alól kivételt képeznek 
a szociális és szolidáris gazdaság részét 
képező nonprofit jogi személyek 
(egyesületek, segélyegyesületek, 
szövetkezetek...);

Or. fr

Módosítás 599
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) [...] törölve

Or. de

Módosítás 600
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti azon ajánlatkérő 
szerv vagy ajánlatkérő, amely az (1) 
bekezdés értelmében nem gyakorol 
ellenőrzést egy jogi személy felett, az 
alábbi feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
nélkül is odaítélhet koncessziót olyan jogi 
személynek, amelyet más ajánlatkérő 
szervekkel vagy ajánlatkérőkkel együtt 
ellenőriz: 

törölve

a) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
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albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő az érintett jogi személy 
felett a saját szervezeti egységei felett 
gyakorolt ellenőrzéshez hasonló, közös 
ellenőrzést gyakorol. 

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzi;

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek;

Az a) pont alkalmazásában a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ellenőrző ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő az alábbi feltételek együttes 
teljesülése esetén jogi személy felett közös 
ellenőrzést gyakorlónak minősül:

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
képviselőiből állnak;

b) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szervek 
vagy ajánlatkérők ezért képesek közösen 
döntő befolyást gyakorolni az ellenőrzött 
jogi személy stratégiai céljaira és jelentős 
döntéseire;

c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
eltérnek a hozzá kapcsolódó hatóságok 
érdekeitől; 

d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.
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Or. en

Indokolás

A házon belüli odaítélésre vonatkozó kivételt olyan jogi személyekre kell korlátozni, amelyeket 
az ajánlatkérő irányít. Túlzottan korlátozná a versenyt, ha ezt a kivételt olyan jogi 
személyekre is kiterjesztenék, amelyeket az ajánlatkérő és egy másik ajánlatkérő együttesen 
irányít.

Módosítás 601
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti azon ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő, amely az (1) bekezdés 
értelmében nem gyakorol ellenőrzést egy 
jogi személy felett, az alábbi feltételek 
teljesülése mellett a jelen irányelv 
rendelkezéseinek alkalmazása nélkül is 
odaítélhet koncessziót olyan jogi 
személynek, amelyet más ajánlatkérő 
szervekkel vagy ajánlatkérőkkel együtt 
ellenőriz:

A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti azon ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő, amely az (1) bekezdés 
értelmében nem gyakorol ellenőrzést egy 
jogi személy felett, az alábbi feltételek 
teljesülése mellett a jelen irányelv 
alkalmazási körén kívül is odaítélhet 
koncessziót olyan jogi személynek, 
amelyet más ajánlatkérő szervekkel vagy 
ajánlatkérőkkel együtt ellenőriz, és a jogi 
személy, amelyet az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérők ellenőriznek, ezen irányelv 
alkalmazása nélkül árukat vagy 
szolgáltatásokat szerezhet be ezektől az 
állami tulajdonosoktól:

Or. en

Módosítás 602
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 

a) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
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ajánlatkérő az érintett jogi személy felett a 
saját szervezeti egységei felett gyakorolt 
ellenőrzéshez hasonló, közös ellenőrzést 
gyakorol.

ajánlatkérő az érintett jogi személy felett a 
saját szervezeti egységei felett gyakorolt 
ellenőrzéssel egyenértékű, közös 
ellenőrzést gyakorol.

Or. en

Módosítás 603
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő az érintett jogi személy felett a 
saját szervezeti egységei felett gyakorolt 
ellenőrzéshez hasonló, közös ellenőrzést 
gyakorol.

a) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő az érintett jogi személy felett a 
saját szervezeti egységei felett gyakorolt 
ellenőrzéshez hasonló, közös ellenőrzést 
gyakorol; annak megállapításához, hogy 
az e bekezdés értelmében vett ellenőrzés 
fennáll, nem szükségszerű, hogy az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
100%-ban tulajdonos legyen;

Or. de

Indokolás

Az 1370/2007/EK rendelettel összhangban pontosítani kell, hogy az ellenőrzött egység 
számára történő közvetlen odaítélés lehetséges, amint az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő 
szerv jelentős befolyást képes gyakorolni a stratégiai célokra és a lényeges döntésekre. Ehhez 
nem szükséges, hogy az ellenőrzött egység az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő szerv 100%-os 
tulajdonában legyen.

Módosítás 604
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő az érintett jogi személy felett a 
saját szervezeti egységei felett gyakorolt 
ellenőrzéshez hasonló, közös ellenőrzést 
gyakorol.

a) az érintett jogi személyek döntéshozó 
szerveit a részt vevő ajánlatkérő szervek 
többsége jelöli ki.

Or. fr

Módosítás 605
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő az érintett jogi személy felett a 
saját szervezeti egységei felett gyakorolt 
ellenőrzéshez hasonló, közös ellenőrzést 
gyakorol;

a) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő analóg ellenőrzést gyakorol az 
érintett jogi személy felett, amely megfelel 
annak az ellenőrzésnek, amelyet saját 
szervezeti egységei felett gyakorol, vagyis 
annak, hogy döntő befolyást gyakorol a 
stratégiai célkitűzések és az ellenőrzött 
jogi személy fontos döntései felett 
egyaránt. A tagállamoknak kell 
meghatározniuk e rendelkezés 
ellenőrzésének módját.

Or. fr

Módosítás 606
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a) a 4. cikk (1) bekezdésének első a) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
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albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő az érintett jogi személy felett a 
saját szervezeti egységei felett gyakorolt 
ellenőrzéshez hasonló, közös ellenőrzést 
gyakorol.

albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő az érintett jogi személy felett a 
saját szervezeti egységei felett gyakorolt 
ellenőrzéshez hasonló, közös ellenőrzést 
gyakorol. E helyzet fennállása 
feltételezhető, ha az ajánlatkérő szerv 
vagy az ajánlatkérő mind az ellenőrzött 
jogi személy stratégiai céljaira, mind 
pedig lényeges döntéseire jelentős 
befolyást gyakorol; az ilyen ellenőrzés 
meglétének megállapításához olyan 
tényezők is figyelembe vehetők, mint az 
igazgatási, irányítási vagy felügyeleti 
testületekben való képviselet mértéke, az 
alapszabály erre vonatkozó előírásai vagy 
a tulajdoni viszonyok;nem szükséges, 
hogy az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő szerv 
100%-os tulajdonában legyen;

Or. de

Módosítás 607
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90 %-át az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzi;

törölve

Or. fr

Módosítás 608
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90 %-át az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

b) az érintett jogi személy a koncesszió 
tárgyát képező tevékenységeinek legalább 
80%-át az ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk 
(1) bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

Or. en

Módosítás 609
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90 %-át az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzi;

b) az érintett jogi személy lényegében az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi 
tevékenységeit; vélelmezhető, hogy az 
érintett jogi személy lényegében az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv, 
illetve az ajánlatkérő vagy az általa 
ellenőrzött más jogi személyek számára 
dolgozik, ha a szerződés tárgyát képező 
tevékenységének legalább 90%-át ezek 
számára végzi;

Or. de

Indokolás

A javaslat összekapcsolja az EB C-107/98 sz. ügyben hozott ítéletében tett megállapításait egy 
biztonsági záradékkal („safe-harbour-clause"), amely alapján megdönthető vélelem állítható
fel arra nézve, mely esetekben van szó házon belüli tevékenységekről.
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Módosítás 610
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90 %-át az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 80%-át az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

Or. en

Módosítás 611
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90 %-át az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

b) az érintett jogi személy átlagos teljes 
forgalmának legalább 90 %-át az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
nevében végzi;

Or. fr

Indokolás

A szöveg koncessziós környezethez való hozzáigazítása.

Módosítás 612
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

b) az érintett jogi személy a beszerzés 
tárgyát képező tevékenységeinek legalább 
80%-át az ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk 
(1) bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi; A harmadik felek számára 
végzett tevékenységek is azok közé a 
tevékenységek közé tartoznak, amelyeket a 
4. cikk (1) bekezdésének elaső albekezdése 
értelmében vett ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő, 
vagy az általuk ellenőrzött jogi személyek 
számára végeznek, ha a szolgáltatás az 
ajánlatkérő szerv jogszabályban előírt 
tevékenységi területére tartozik, vagy azt 
más ajánlatkérő szervek számára végzik.

Or. de

Indokolás

Az irányelv egységességére tekintettel a tevékenységek 90%-a helyett a tevékenységek 80%-át 
képviselő értéket kell előnyben részesíteni (vö. a 11. cikk (4) bekezdésének a) pontjában 
szereplő 80%-os küszöbértékkel). Emellett a 80% nagyobb rugalmasságot biztosít az 
önkormányzati gyakorlat számára. A koncesszió tárgyára való utalás a gyakorlatban nagyobb 
jogbiztonsághoz fog vezetni.

Módosítás 613
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 

b) az érintett jogi személy a szerződés 
tárgyát képező tevékenységeinek legalább 
90%-át az ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk 
(1) bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
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az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

Or. de

Módosítás 614
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90 %-át az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek jelentős részét az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi; a tagállamok 
határozhatják meg az ajánlatkérő szerv 
által kötelezően ellenőrzött forgalom 
minimális arányát;

Or. fr

Módosítás 615
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek jelentős részét az 
ellenőrzést gyakorló, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

Or. pl
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Módosítás 616
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az érintett jogi személy szerződés 
hatálya alá tartozó tevékenységeinek 
legalább 80%-át az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szervek vagy az általuk 
ellenőrzött más jogi személyek számára 
végzik;

Or. de

Módosítás 617
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziókra vonatkozó közbeszerzési jog egyszerűsítésének és racionalizálásának céljára 
tekintettel a jogszabályi szövegben kerülni kell a bonyolult fejtegetéseket, amelyek nem 
növelik a jogbiztonságot, és ráadásul túlmutatnak az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatán.

Módosítás 618
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

törölve

Or. de

Módosítás 619
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek;

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit.

Or. en

Módosítás 620
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek;

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit.

Or. en

Módosítás 621
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek;

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit, 
amelyek az odaítélő hatóság vagy a 
kifejezetten a nem ipari és kereskedelmi 
jellegű általános érdekű követelmények 
teljesítésére létrehozott közszolgálati 
feladat végrehajtásáért felelős, a 
tagállamok hatályos nemzeti jogszabályai 
által szabályozott, egyes szociális 
vállalatokat alkotó ellenőrzött jogi 
személyek jellemzői.

Or. en

Módosítás 622
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve ha ezt az 
érintett tagállamokban kógens 
jogszabályban előírták.

Or. de

Indokolás

Egyes tagállamokban történelmi okok és a szervesen kialakult struktúrák miatt a törvény 
kötelezően előírja a magánjogi érdekeltek részvételét. Az együttműködés e formáinak 
továbbra is lehetségesnek kell lenniük, egyebekben viszont az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlatának megfelelően a magánszféra mindenfajta részvételét ki kell zárni.

Módosítás 623
Marc Tarabella
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, az ellenőrzést végző 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, illetve 
ellenőrzött jogi személy azon nonprofit 
magánjogi részvételi formái kivételével, 
amelyek olyan közfeladatokat ellátó 
szociális vállalkozásokra jellemzőek, 
amelyek kifejezetten nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű közérdekű célra 
jöttek létre, vagy olyan közérdekű célt 
szolgálnak, és amelyekre a tagállamok 
hatályos jogszabályai irányadóak.

Or. fr

Módosítás 624
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ellenőrző ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő az alábbi feltételek együttes 
teljesülése esetén jogi személy felett közös 
ellenőrzést gyakorlónak minősül:

törölve

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
képviselőiből állnak;
b) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szervek 
vagy ajánlatkérők ezért képesek közösen 
döntő befolyást gyakorolni az ellenőrzött 
jogi személy stratégiai céljaira és jelentős 
döntéseire;
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c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
eltérnek a hozzá kapcsolódó hatóságok 
érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

Or. en

Módosítás 625
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ellenőrző ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő az alábbi feltételek együttes 
teljesülése esetén jogi személy felett közös 
ellenőrzést gyakorlónak minősül:

törölve

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
képviselőiből állnak;
b) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szervek 
vagy ajánlatkérők ezért képesek közösen 
döntő befolyást gyakorolni az ellenőrzött 
jogi személy stratégiai céljaira és jelentős 
döntéseire;
c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
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megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik;

Or. de

Módosítás 626
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ellenőrző ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő az alábbi feltételek együttes 
teljesülése esetén jogi személy felett közös 
ellenőrzést gyakorlónak minősül:

törölve

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
képviselőiből állnak;
b) a 4. cikk (1) bekezdésének első
albekezdése szerinti ajánlatkérő szervek 
vagy ajánlatkérők ezért képesek közösen 
döntő befolyást gyakorolni az ellenőrzött 
jogi személy stratégiai céljaira és jelentős 
döntéseire;
c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik;

Or. de
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Módosítás 627
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
képviselőiből állnak;

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
képviselőiből állnak, miközben egy 
képviselő egy vagy több részt vevő 
ajánlatkérőt is képviselhet;

Or. en

Módosítás 628
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
képviselőiből állnak;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 629
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 

törölve
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eltérnek a hozzá kapcsolódó hatóságok 
érdekeitől;

Or. en

Módosítás 630
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személynek nincsenek 
olyan érdekeltségei, amelyek távol állnak a 
hozzá kapcsolódó hatóságok érdekeitől;

c) az ellenőrzött jogi személynek nincsenek 
olyan érdekeltségei, amelyek eltérnek a 
hozzá kapcsolódó hatóságok érdekeitől;

Or. fr

Módosítás 631
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik;

d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel vagy a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérőkkel kötött koncesszióval járó 
üzemeltetési és beruházási költségek 
fedezésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik;

Or. fr

Indokolás

A szöveg koncessziós környezethez való hozzáigazítása.
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Módosítás 632
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti két vagy több 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által 
kötött megállapodás nem tekinthető 
koncessziónak a jelen irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének 1. pontja értelmében, az 
alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

(4) A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti két vagy több 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő által 
kötött megállapodás nem tekinthető 
koncessziónak a jelen irányelv 2. cikke (1) 
bekezdésének 1. pontja értelmében, és így 
az irányelv alkalmazási körén kívül esik, 
az alábbi feltételek együttes teljesülése 
esetén:

Or. en

Módosítás 633
Françoise Castex

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ez az irányelv nem alkalmazandó az 
olyan, több – a 4. cikk (1) bekezdése 1. 
pontja szerinti – ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő, illetve – a 4. cikk (1) 
bekezdése 1. pontja szerinti – ajánlatkérő 
szervekből vagy ajánlatkérőkből álló 
csoportosulások között kötött 
megállapodásra, amely a tagállamok belső 
szervezésének keretében a felek között 
hatáskör-átruházást ír elő a közszolgálati 
feladat teljesítése érdekében.
E cikk rendelkezései alól kivételt képeznek 
a szociális és szolidáris gazdaság részét 
képező nonprofit jogi személyek 
(egyesületek, segélyegyesületek, 
szövetkezetek ...);
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Or. fr

Módosítás 634
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők között valódi 
együttműködést hoz létre, amelynek célja, 
hogy közösen végezzék el közszolgáltatási 
feladataikat, a felek kölcsönös jogai és 
kötelezettségei mellett;

törölve

Or. en

Módosítás 635
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők között valódi 
együttműködést hoz létre, amelynek célja, 
hogy közösen végezzék el közszolgáltatási 
feladataikat, a felek kölcsönös jogai és 
kötelezettségei mellett;

törölve

Or. de

Módosítás 636
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők között valódi 
együttműködést hoz létre, amelynek célja, 
hogy közösen végezzék el közszolgáltatási 
feladataikat, a felek kölcsönös jogai és 
kötelezettségei mellett;

a) a partnerség célja a valamennyi részt 
vevő hatóságra átruházott közszolgáltatási
feladatok biztosítása;

Or. en

Módosítás 637
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők között valódi 
együttműködést hoz létre, amelynek célja, 
hogy közösen végezzék el közszolgáltatási 
feladataikat, a felek kölcsönös jogai és 
kötelezettségei mellett;

a) a megállapodás a részt vevő, illetékes 
hatóságként eljáró ajánlatkérő szervek 
vagy az ajánlatkérők között valódi 
együttműködést hoz létre, amelynek célja, 
hogy közösen biztosítsák ugyanazon 
közszolgáltatási küldetés megszervezését;

Or. en

Indokolás

A horizontális együttműködés pontosítása.

Módosítás 638
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők között valódi 
együttműködést hoz létre, amelynek célja, 

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők között valódi 
együttműködést hoz létre, amelynek célja, 
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hogy közösen végezzék el közszolgáltatási 
feladataikat, a felek kölcsönös jogai és 
kötelezettségei mellett;

hogy közösen végezzék el közszolgáltatási 
feladataikat, illetve hogy közösen vegyék 
igénybe a sikeres végrehajtáshoz 
szükséges eszközöket, a felek kölcsönös 
jogai és kötelezettségei mellett; 

Or. fr

Módosítás 639
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők között valódi 
együttműködést hoz létre, amelynek célja, 
hogy közösen végezzék el közszolgáltatási 
feladataikat, a felek kölcsönös jogai és 
kötelezettségei mellett;

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők között valódi 
együttműködést hoz létre, amelynek célja, 
hogy közösen vagy egymás számára
végezzék el közszolgáltatási feladataikat;

Or. de

Módosítás 640
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők között valódi 
együttműködést hoz létre, amelynek célja, 
hogy közösen végezzék el közszolgáltatási 
feladataikat, a felek kölcsönös jogai és 
kötelezettségei mellett;

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők között valódi 
együttműködést hoz létre, amelynek célja, 
hogy közösen végezzék el közszolgáltatási 
feladataikat;

Or. de
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Módosítás 641
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek vagy az ajánlatkérők között valódi 
együttműködést hoz létre, amelynek célja, 
hogy közösen végezzék el közszolgáltatási 
feladataikat, a felek kölcsönös jogai és 
kötelezettségei mellett;

a) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik; ez vonatkozik a kiegészítő 
szolgáltatásokra is, amelyek a közérdekű 
szolgáltatások végrehajtásához 
szükségesek;

Or. de

Indokolás

A közérdeket szolgáló szolgáltatásokra vonatkozó korlátozás az EB C-480/06 sz. ügyben 
hozott ítéletéből adódik. Ebbe bele kell venni azokat a kiegészítő tevékenységeket (belső 
szolgáltatásokat) is, amelyeket egy ajánlatkérő szerv operatív és igazgatási okokból, valamint 
jogszabályban előírt kötelezettségei végrehajtásának megszervezése érdekében vesz igénybe. 
Ezek a szolgáltatások is közérdekű szolgáltatások.

Módosítás 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a partnerség célja valamilyen 
hatóságokra ruházott, közérdekű feladat 
ellátása, vagy a közbeszerzési irányelv 
iránti javaslat (COM(2011)896) 2. cikke
17. pontjának megfelelő járulékos 
beszerzési tevékenység végzése, amely a 
közérdekű közszolgáltatási feladat 
ellátásához szükséges.
A feladatok összevonása áll fenn akkor is, 
ha egy önkormányzat csak fizetésre 
kötelezett, amennyiben az önkormányzat 
az együttműködés révén gazdaságosabban 
vagy hatékonyabban tudja teljesíteni saját 
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kötelezettségeit.

Or. de

Módosítás 643
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

törölve

Or. de

Módosítás 644
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

törölve

Or. de

Módosítás 645
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik;

b) a megállapodást a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik, ami 
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magában foglalhatja az adott szolgáltatás 
teljesítéséhez szükséges kiegészítő 
feladatot;

Or. en

Módosítás 646
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik;

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik, és 
nem piacorientált;

Or. en

Indokolás

A horizontális együttműködés pontosítása.

Módosítás 647
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik;

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik; 
idetartoznak a kiegészítő szolgáltatások is, 
amelyek a közérdekű szolgáltatások 
végrehajtásához szükségesek;

Or. de

Indokolás

Az EB C-480/06 sz. ügyben hozott ítéletének a közérdeket szolgáló szolgáltatásokra vonatkozó 
korlátozásába be kell venni azokat a belső, kiegészítő szolgáltatásokat is, amelyeket egy 
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ajánlatkérő szerv operatív és igazgatási okokból, valamint jogszabályban előírt 
kötelezettségei végrehajtásának megszervezése érdekében vesz igénybe, és amelyeket nem 
harmadik fél számára végeznek.

Módosítás 648
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik;

a megállapodást a közérdekkel kapcsolatos 
megfontolások vezérlik, valamint a 
szolgáltatások és a szükséges kiegészítő 
szolgáltatások ahhoz kapcsolódnak;

Or. de

Módosítás 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tevékenységet kizárólag az érintett 
helyi hatóságok látják el, aktív magántőke 
bevonása nélkül;

Or. de

Indokolás

A megállapodás középpontjában magától értetődően a közérdek áll. Az aktív magántőke 
tilalmára való utalás mindazonáltal konkrétabb.

Módosítás 650
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők megállapodás szempontjából 
releváns tevékenységeinek nyílt piaci 
teljesítménye a forgalom tekintetében nem 
haladja meg a 10%-ot;

törölve

Or. en

Módosítás 651
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők megállapodás szempontjából 
releváns tevékenységeinek nyílt piaci 
teljesítménye a forgalom tekintetében nem 
haladja meg a 10%-ot;

törölve

Or. en

Módosítás 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők megállapodás szempontjából 
releváns tevékenységeinek nyílt piaci 
teljesítménye a forgalom tekintetében nem 
haladja meg a 10%-ot;

törölve

Or. de
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Módosítás 653
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők megállapodás szempontjából 
releváns tevékenységeinek nyílt piaci 
teljesítménye a forgalom tekintetében nem 
haladja meg a 10%-ot;

törölve

Or. fr

Módosítás 654
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők megállapodás szempontjából 
releváns tevékenységeinek nyílt piaci 
teljesítménye a forgalom tekintetében nem 
haladja meg a 10%-ot;

törölve

Or. de

Módosítás 655
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők megállapodás szempontjából 
releváns tevékenységeinek nyílt piaci 
teljesítménye a forgalom tekintetében nem 

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők megállapodás szempontjából 
releváns tevékenységeinek nyílt piaci 
teljesítménye a forgalom tekintetében nem 
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haladja meg a 10%-ot; haladja meg a 20%-ot;

Or. en

Módosítás 656
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők megállapodás szempontjából 
releváns tevékenységeinek nyílt piaci
teljesítménye a forgalom tekintetében nem 
haladja meg a 10%-ot;

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők nem folytatnak nyílt piaci
tevékenységet ;

Or. en

Módosítás 657
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők között;

törölve

Or. en

Módosítás 658
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők között;

törölve

Or. de

Módosítás 659
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők között;

törölve

Or. de

Módosítás 660
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők között;

törölve
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Or. de

Módosítás 661
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 
között;

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül 
lényegében nem tartalmaz egyéb 
pénzmozgásokat a részt vevő ajánlatkérő 
szervek vagy ajánlatkérők között;

Or. de

Módosítás 662
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben vagy 
ajánlatkérőben sincsenek magánjogi 
érdekeltek.

törölve

Or. de

Módosítás 663
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben vagy e) egyik érintett ajánlatkérő szervben vagy 
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ajánlatkérőben sincsenek magánjogi 
érdekeltek.

ajánlatkérőben sincsenek magánjogi 
érdekeltek, kivéve a magánjogi érdekeltség 
jogilag kötelező formáit.

Or. en

Módosítás 664
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben vagy 
ajánlatkérőben sincsenek magánjogi 
érdekeltek.

e) a feladatot egyedül az érintett 
hatóságok végzik el, és egyik érintett 
ajánlatkérő szervben vagy ajánlatkérőben 
sincsenek magánjogi érdekeltek, kivéve a 
magánjogi érdekeltség jogilag kötelező 
formáit.

Or. en

Módosítás 665
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben vagy 
ajánlatkérőben sincsenek magánjogi 
érdekeltek.

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben vagy 
ajánlatkérőben sincsenek magánjogi 
érdekeltek, kivéve a nonprofit magánjogi 
érdekeltség formáit, amelyek az ellenőrző 
odaítélő hatóság vagy a kifejezetten nem 
ipari és kereskedelmi jellegű általános 
érdekű követelmények teljesítésére 
létrehozott közszolgálati feladat 
végrehajtásáért felelős, a tagállamok 
hatályos nemzeti jogszabályai által 
szabályozott egyes szociális vállalatokat 
alkotó, ellenőrzött jogi személyek 
jellemzői, amely a 4. cikk (1) 
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bekezdésének 1. pontja szerinti közjogi 
intézményként járnak el.

Or. en

Módosítás 666
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben vagy 
ajánlatkérőben sincsenek magánjogi 
érdekeltek.

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek, kivéve, ha 
az adott tagállamban ezt kógens 
jogszabály írja elő.

Or. de

Indokolás

Egyes tagállamokban történelmi okok és a szervesen kialakult struktúrák miatt a törvény 
kötelezően előírja a magánjogi érdekeltek részvételét. Az együttműködés e formáinak 
továbbra is lehetségesnek kell lenniük, egyebekben viszont az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlatának megfelelően a magánszféra mindenfajta részvételét ki kell zárni.

Módosítás 667
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben vagy 
ajánlatkérőben sincsenek magánjogi 
érdekeltek.

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben vagy 
ajánlatkérőben sincsenek magánjogi 
érdekeltek, a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti közjogi intézményként 
ellenőrzést végző ajánlatkérő szerv vagy 
ellenőrzött jogi személy azon nonprofit 
magánjogi részvételi formái kivételével, 
amelyek olyan közfeladatokat ellátó 
szociális vállalkozásokra jellemzőek, 
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melyek kifejezetten nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű közérdekű célra 
jöttek létre, vagy ilyen közérdekű célt 
szolgálnak, és amelyekre a tagállamok 
hatályos jogszabályai irányadóak.

Or. fr

Módosítás 668
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A magánszféra (1)–(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a 
koncesszió odaítélésekor vagy a 
megállapodás megkötésekor kell igazolni.

törölve

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon 
bevonódik, aminek eredményeként a 
folyamatban lévő koncessziókat a rendes 
koncessziós eljárásokon keresztül meg 
kell nyitni a verseny számára.

Or. de

Módosítás 669
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magánszféra (1)–(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a 
koncesszió odaítélésekor vagy a 
megállapodás megkötésekor kell igazolni.

törölve
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Or. en

Módosítás 670
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magánszféra (1)–(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a 
koncesszió odaítélésekor vagy a 
megállapodás megkötésekor kell igazolni.

törölve

Or. de

Módosítás 671
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magánszféra (1)–(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a 
koncesszió odaítélésekor vagy a 
megállapodás megkötésekor kell igazolni.

törölve

Or. en

Módosítás 672
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magánszféra (1)–(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a koncesszió 

Az (1)–(4) bekezdésben említett összes 
feltételt a koncesszió odaítélésekor vagy a 
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odaítélésekor vagy a megállapodás 
megkötésekor kell igazolni.

megállapodás megkötésekor kell igazolni.

Or. en

Indokolás

Minden feltételt igazolni kell, nem csak a magánérdekeltséget.

Módosítás 673
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon 
bevonódik, aminek eredményeként a 
folyamatban lévő koncessziókat a rendes 
koncessziós eljárásokon keresztül meg 
kell nyitni a verseny számára.

törölve

Or. en

Módosítás 674
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon 
bevonódik, aminek eredményeként a 
folyamatban lévő koncessziókat a rendes 
koncessziós eljárásokon keresztül meg 
kell nyitni a verseny számára.

törölve
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Or. fr

Módosítás 675
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
koncessziókat a rendes koncessziós 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik 
– kivéve a magánjogi érdekeltség jogilag 
kötelező formáit –, aminek eredményeként 
a folyamatban lévő koncessziókat a rendes 
koncessziós eljárásokon keresztül meg kell 
nyitni a verseny számára.

Or. en

Módosítás 676
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon 
bevonódik, aminek eredményeként a 
folyamatban lévő koncessziókat a rendes 
koncessziós eljárásokon keresztül meg kell 
nyitni a verseny számára.

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a felsorolt 
feltételek együttes teljesülése megszűnik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
koncessziókat a rendes koncessziós 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Or. en
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Módosítás 677
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon 
bevonódik, aminek eredményeként a 
folyamatban lévő koncessziókat a rendes 
koncessziós eljárásokon keresztül meg kell 
nyitni a verseny számára.

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a felsorolt 
feltételek együttes teljesülése megszűnik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő, 
ezen irányelv hatálybalépése után 
megkötött koncessziókat a rendes 
koncessziós eljárásokon keresztül meg kell 
nyitni a verseny számára.

Or. en

Módosítás 678
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
koncessziókat a rendes koncessziós 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága az irányelv 
hatálybalépése után abban a pillanatban 
megszűnik, amikor a magánszféra 
bármilyen módon bevonódik, aminek 
eredményeként a folyamatban lévő 
koncessziókat a rendes koncessziós 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Or. de

Módosítás 679
Pablo Arias Echeverría
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
koncessziókat a rendes koncessziós 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
koncessziókat a rendes koncessziós 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára, kivéve azokban az 
esetekben, amelyekben a jogi személy a 
magánszféra bevonása által társult 
vállalkozássá vált, és ez az ezen 
irányelvben vagy a (2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelv helyébe lépő) 
irányelvben meghatározott bármely 
eljárás keretében valósult meg.

Or. es

Módosítás 680
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A koncessziók időtartama korlátozott. Az 
engedélyező a kért építési beruházások 
vagy szolgáltatások alapján megbecsüli az 
időtartamot. Amennyiben a beruházás 
költségeit a koncessziós jogosultnak kell 
viselnie, a koncesszió időtartamának 
tükröznie kell az érintett beruházás 
jellegét és mennyiségét – figyelembe véve 
a koncesszió életciklusa alatti kezdeti és 
további beruházásokat is –, és figyelembe 
kell vennie a rendes értékcsökkenési időt 
is.

Or. en
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Módosítás 681
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 682
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A koncesszió időtartama korlátozott. A 
szerződés időtartama figyelembe veszi a 
koncessziós jogosult számára az 
üzemeltetési és beruházási költségek 
fedezéséhez, a hozam eléréséhez és az 
ajánlatkérő által meghatározott – többek 
között a szolgáltatás minőségére 
vonatkozó – célkitűzések teljesítéséhez 
szükséges időt.

Or. fr

Indokolás

A koncesszió időtartamának pontosítása a koncesszió jellegének figyelembevétele érdekében. 
Meg kell említeni a szolgáltatás színvonalával kapcsolatos szempontot. Nem szükséges 
megkülönböztetni az építési beruházásra és a szolgáltatásnyújtásra irányuló koncessziót.
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Módosítás 683
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A koncesszió időtartama egyéb tényezők 
mellett a koncessziós jogosult számára a 
befektetések és az építési beruházási 
munkák vagy a szolgáltatások teljesítése 
során felmerült költségek megtérüléséhez 
szükséges becsült időtartam, figyelembe 
véve más objektív kritériumokat is, mint 
például a szolgáltatás folyamatos, jó 
minőségű nyújtásához vagy környezetileg 
és társadalmilag fenntartható 
teljesítéséhez fűződő közérdeket.

Or. en

Módosítás 684
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A koncessziók időtartama korlátozott. 
A koncesszió szolgáltatója határozza meg 
a koncesszió jogosultjától kért munkák 
vagy szolgáltatások függvényében.

Amennyiben a beruházások a koncesszió 
jogosultjára hárulnak, a koncesszió 
időtartama figyelembe veszi e befektetések 
természetét és értékét, és – ilyen esetben –
nem haladhatja meg az átlagos 
értékcsökkenési időszak hosszát.
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Ha nincs a koncesszió jogosultját terhelő 
beruházás, a koncesszió időtartama 
figyelembe veszi a szerződésben kitűzött 
célok eléréséhez, különösen az adott 
szolgáltatás teljesítését illetően 
szükségesnek vélt időt.
(2) Az átlagos törlesztési/értékcsökkenési 
időtartam megfelel annak az 
időtartamnak, amelynek általában el kell 
telnie ahhoz, hogy a koncessziós jogosult 
fedezni tudja beruházási költségeit és 
biztosíthassa a befektetett tőke ésszerű
jövedelmét.

Or. fr

Indokolás

Az előadó 106. számú módosításához fűzött módosítás. Az átlagos törlesztési/értékcsökkenési 
időtartam megfelel annak az időtartamnak, amelynek általában el kell telnie ahhoz, hogy a 
koncessziós jogosult fedezni tudja beruházási – és nem pedig üzemeltetési – költségeit. Ez 
utóbbiak a koncessziós jogosult által vállalt gazdasági kockázat részét képezik.

Módosítás 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5 évnél hosszabb időre szóló 
koncessziók esetében a koncesszió 
maximális időtartama nem haladhatja 
meg a koncessziós jogosult számára a 
befektetések és az építési beruházási 
munkák vagy a szolgáltatások teljesítése 
során felmerült költségek megtérüléséhez 
és a befektetett tőke ésszerű hozamának 
eléréséhez szükséges becsült időtartamot. 
Ezt a becslést az ajánlatkérő vagy az 
ajánlatkérő szerv ésszerűen eljárva végzi 
el a koncessziós hirdetmény elküldésének 
időpontjában, illetve ha nem terveznek 
felhívást, az időtartamot abban az 
időpontban becsülik meg, amikor az 
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ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő szerv 
elindítja a koncesszió odaítélési eljárását, 
például úgy, hogy felveszi a kapcsolatot a 
gazdasági szereplővel a beszerzéssel 
kapcsolatban. 

Or. en

Indokolás

A módosítás azt kívánja pontosítani, hogy a koncesszió időtartamát nem lehet pontosan tudni, 
és azzal érvel, hogy ha a koncesszió odaítélője ésszerűen jár el, a hatóság becsléseinek
elfogadhatónak kell lenniük.

Módosítás 686
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelkezés nem sérti a 42. cikk 
rendelkezéseit.

Or. en

Indokolás

A beillesztett rendelkezés a 42. cikkhez javasolt módosítások céljából fontos.

Módosítás 687
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 688
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Egyfajta tartalék álláspont, ha az eltérést nem fogadják el.

Módosítás 689
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 690
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A követelményekkel kapcsolatban szükséges pontosítás.

Módosítás 691
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azokat a koncessziókat, amelyek a 17. 
cikk szerinti szolgáltatásokból és egyéb 
szolgáltatásokból állnak, az arra a 
szolgáltatástípusra vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelően kell 
odaítélni, amely az adott szerződés fő 
tárgyára jellemző.

törölve

Or. en

Módosítás 692
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
vegyes szerződések esetében a szerződés fő 
tárgyát az adott szolgáltatások vagy áruk 
értékének összevetése alapján kell 
megállapítani.

törölve

Or. en

Módosítás 693
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Olyan szerződések esetében, amelyek 
tárgya a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncesszió, valamint olyan beszerzés vagy 
más elem, amely nem tartozik a jelen 
irányelv vagy a [2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelvet felváltó irányelv], 
illetve a 2009/81/EK irányelv hatálya alá, 
a szerződés azon részét, amely a jelen 
irányelv hatálya alá tartozó koncessziót 
képez, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni. Ha azonban a 
szóban forgó szerződés különböző részei 
objektíve nem elkülöníthetők, ezen 
irányelv alkalmazását az említett 
szerződés fő tárgya alapján kell 
megállapítani.

törölve

Or. en

Módosítás 694
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Olyan szerződések esetében, amelyek 
tárgya a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncesszió, valamint olyan beszerzés vagy 
más elem, amely nem tartozik a jelen 
irányelv vagy a [2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelvet felváltó irányelv], 
illetve a 2009/81/EK irányelv hatálya alá, a 
szerződés azon részét, amely a jelen 
irányelv hatálya alá tartozó koncessziót 
képez, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni. Ha azonban a 
szóban forgó szerződés különböző részei 
objektíve nem elkülöníthetők, ezen 
irányelv alkalmazását az említett szerződés 
fő tárgya alapján kell megállapítani.

(4) Az (5a) (új) és (5b) (új) albekezdésre is 
figyelemmel olyan szerződések esetében, 
amelyek tárgya a jelen irányelv hatálya alá 
tartozó koncesszió, valamint olyan 
beszerzés vagy más elem, amely a 
[2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvet 
felváltó irányelv] hatálya alá tartozik, a 
szerződés azon részét, amely a jelen 
irányelv hatálya alá tartozó koncessziót 
képez, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni. Ha azonban a 
szóban forgó szerződés különböző részei 
objektíve nem elkülöníthetők, ezen 
irányelv alkalmazását az említett szerződés 
fő tárgya alapján kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az annak biztosítását szolgáló csomag része, hogy ne legyenek átfedések 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 2009/81/EK irányelv, valamint a 
Szerződés idevágó cikkei között.

Módosítás 695
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Olyan szerződések esetében, amelyek 
tárgya a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncesszió, valamint olyan beszerzés vagy 
más elem, amely nem tartozik a jelen 
irányelv vagy a [2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelvet felváltó irányelv], 
illetve a 2009/81/EK irányelv hatálya alá, a 

4. Olyan szerződések esetében, amelyek 
tárgya a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncesszió, valamint olyan beszerzés vagy 
más elem, amely nem tartozik a jelen 
irányelv vagy a [2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelvet felváltó irányelv], 
illetve a 2009/81/EK irányelv hatálya alá, 
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szerződés azon részét, amely a jelen 
irányelv hatálya alá tartozó koncessziót 
képez, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni. Ha azonban a 
szóban forgó szerződés különböző részei 
objektíve nem elkülöníthetők, ezen 
irányelv alkalmazását az említett szerződés 
fő tárgya alapján kell megállapítani.

ezen irányelv alkalmazását az említett 
szerződés fő tárgya alapján kell 
megállapítani.

Or. es

Módosítás 696
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Olyan szerződések esetében, amelyek 
tárgya a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncesszió, valamint olyan beszerzés vagy 
más elem, amely nem tartozik a jelen 
irányelv vagy a [2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelvet felváltó irányelv], 
illetve a 2009/81/EK irányelv hatálya alá, a 
szerződés azon részét, amely a jelen 
irányelv hatálya alá tartozó koncessziót 
képez, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni. Ha azonban a 
szóban forgó szerződés különböző részei 
objektíve nem elkülöníthetők, ezen 
irányelv alkalmazását az említett szerződés 
fő tárgya alapján kell megállapítani.

(4) Olyan szerződések esetében, amelyek 
tárgya a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncesszió, valamint olyan beszerzés vagy 
más elem, amely nem tartozik a jelen 
irányelv vagy a [2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelvet felváltó irányelv], 
illetve a 2009/81/EK irányelv hatálya alá, a 
szerződés azon részét, amely a jelen 
irányelv hatálya alá tartozó koncessziót 
képez, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni. Ha azonban a 
szóban forgó szerződés különböző részei 
objektíve nem elkülöníthetők, ezen 
irányelv alkalmazását az említett szerződés 
fő tárgya alapján kell megállapítani, az 
uniós jogszabályok sérelme nélkül.

Or. fr

Indokolás

Az ágazati jogszabályok figyelembe vétele.

Módosítás 697
Pablo Arias Echeverría
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncesszió, valamint a [2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelv], illetve a 
2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozó 
szerződés esetében a szerződés azon részét, 
amely a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncessziót képez, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni.

A jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncesszió, valamint a [2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelv], illetve a 
2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozó 
szerződés esetében ezen irányelv
alkalmazását az említett szerződés fő 
tárgya alapján kell megállapítani.

Ha a szóban forgó szerződések különböző 
részei objektíve nem elkülöníthetők, ezen 
irányelv alkalmazását az említett szerződés 
fő tárgya alapján kell megállapítani.

Or. es

Módosítás 698
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncesszió, valamint a [2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelv], illetve a 
2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozó 
szerződés esetében a szerződés azon részét, 
amely a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncessziót képez, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni.

törölve

Or. en

Módosítás 699
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncesszió, valamint a [2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelv], illetve a 
2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozó 
szerződés esetében a szerződés azon részét, 
amely a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncessziót képez, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni.

A jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncesszió, valamint a [2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelv] hatálya alá tartozó 
szerződés esetében a szerződés azon részét, 
amely a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
koncessziót képez, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az annak biztosítását szolgáló csomag része, hogy ne legyenek átfedések 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 2009/81/EK irányelv, valamint a 
Szerződés idevágó cikkei között.

Módosítás 700
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szóban forgó szerződések különböző 
részei objektíve nem elkülöníthetők, ezen 
irányelv alkalmazását az említett 
szerződés fő tárgya alapján kell 
megállapítani.

törölve

Or. en

Módosítás 701
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Azon szerződések esetében, amelyek 
tárgya ezen irányelv és a 2009/81/EK 
irányelv hatálya alá tartozó koncesszió, 
valamint az egyik irányelv hatálya alá sem 
tartozó koncesszió és egyéb elemek, a 
szerződésre nem vonatkozik ez az irányelv, 
feltéve hogy egyetlen szerződés odaítélése 
objektív okokkal indokolható. Egyetlen 
szerződés odaítéléséről azonban nem 
hozható döntés azzal a céllal, hogy 
kizárjanak szerződéseket az irányelv 
alkalmazása alól.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az annak biztosítását szolgáló csomag része, hogy ne legyenek átfedések 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 2009/81/EK irányelv, valamint a 
Szerződés idevágó cikkei között.

Módosítás 702
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Ha a szóban forgó szerződések 
különböző részei objektíven nem 
elkülöníthetők, ezen irányelv 
alkalmazását az említett szerződés fő 
tárgya alapján kell megállapítani.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás az annak biztosítását szolgáló csomag része, hogy ne legyenek átfedések 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 2009/81/EK irányelv, valamint a 
Szerződés idevágó cikkei között.

Módosítás 703
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Azon szerződések esetében, amelyek 
tárgya az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
koncesszió, valamint a 2009/81/EK 
irányelv hatálya alá tartozó koncesszió és 
egyéb elemek, a szerződést a 2009/81/EK 
irányelv szerint kell odaítélni, feltéve hogy 
egyetlen szerződés odaítélése objektív 
okokkal indokolható.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az annak biztosítását szolgáló csomag része, hogy ne legyenek átfedések 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 2009/81/EK irányelv, valamint a 
Szerződés idevágó cikkei között.

Módosítás 704
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal az egyetlen koncesszió 
odaítélésére vagy több különböző 

törölve
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koncesszió odaítélésére vonatkozó 
választás nem irányulhat az adott 
koncessziónak ezen irányelv hatálya alól 
történő kizárására.

Or. en

Módosítás 705
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az ezen irányelv 
rendelkezéseinek hatálya alá tartozó 
koncesszió egyik tevékenysége a III. 
mellékletben felsorolt tevékenység, míg a 
másik nem tartozik ebben a mellékletbe, 
és objektíve lehetetlen meghatározni, 
melyik a koncesszió fő tevékenysége, a 
koncessziót az ajánlatkérő szervek által 
odaítélt koncessziókra alkalmazandó 
rendelkezésekkel összhangban kell 
odaítélni.

törölve

Or. en

Módosítás 706
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az ezen irányelv 
rendelkezéseinek hatálya alá tartozó 
koncesszió egyik tevékenysége a III. 
mellékletben felsorolt tevékenység, míg a 
másik nem tartozik ebben a mellékletbe, és 
objektíve lehetetlen meghatározni, melyik 
a koncesszió fő tevékenysége, a 

(2) Amennyiben az ezen irányelv 
rendelkezéseinek hatálya alá tartozó 
koncesszió egyik tevékenysége a III. 
mellékletben felsorolt tevékenység, míg a 
másik nem tartozik ebben a mellékletbe, és 
objektíve lehetetlen meghatározni, melyik 
a koncesszió fő tevékenysége, a 
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koncessziót az ajánlatkérő szervek által 
odaítélt koncessziókra alkalmazandó 
rendelkezésekkel összhangban kell 
odaítélni.

koncessziót az ajánlatkérő szervek által 
odaítélt koncessziókra alkalmazandó 
rendelkezésekkel összhangban kell 
odaítélni, az uniós jogszabályok sérelme 
nélkül.

Or. fr

Indokolás

Az ágazati jogszabályok figyelembevétele.

Módosítás 707
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a szerződés vagy a 
koncesszió tárgyát képező tevékenységek 
egyike ezen irányelv hatálya alá tartozik 
és a másik nem tartozik sem ezen irányelv, 
sem a [2004/17/EK és a 2004/18/EK 
irányelv], illetve a 2009/81/EK irányelv 
hatálya alá, és objektíve lehetetlen 
meghatározni, melyik a szerződés vagy a 
koncesszió fő tevékenysége, a szerződést
vagy a koncessziót ezen irányelvvel 
összhangban kell odaítélni.

törölve

Or. en

Módosítás 708
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel jogát fenntarthatják védett 

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

műhelyek és olyan gazdasági szereplők 
számára, akiknek fő célja a fogyatékkal élő 
és hátrányos helyzetű munkavállalók 
társadalmi és szakmai integrációja, vagy 
úgy rendelkezhetnek, hogy e koncessziókat 
a védett munkahely-teremtési programok 
keretében kell teljesíteni, feltéve, hogy az 
ilyen műhelyek, gazdasági szereplők vagy 
programok alkalmazottainak több mint 
30%-a fogyatékkal élő és/vagy hátrányos 
helyzetű személy. „Hátrányos helyzetű 
személy” többek között: a 
munkanélküliek, a beilleszkedés terén 
különös nehézséggel szembesülő 
személyek, a kirekesztéssel fenyegetett 
személyek, a kiszolgáltatott csoportok 
tagjai és a hátrányos helyzetű kisebbségek 
tagjai. A koncessziós hirdetményben 
hivatkozni kell erre a rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 709
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel jogát fenntarthatják védett 
műhelyek és olyan gazdasági szereplők 
számára, akiknek fő célja a fogyatékkal élő 
és hátrányos helyzetű munkavállalók 
társadalmi és szakmai integrációja, vagy 
úgy rendelkezhetnek, hogy e koncessziókat 
a védett munkahely-teremtési programok 
keretében kell teljesíteni, feltéve, hogy az 
ilyen műhelyek, gazdasági szereplők vagy 
programok fogyatékkal élő vagy hátrányos 
helyzetű személyeket alkalmaznak.
Hátrányos helyzetű személyek többek 
között: a munkanélküliek, migrációs 
hátterű emberek, a kirekesztéssel
fenyegetett személyek, a kiszolgáltatott 
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csoportok tagjai, a tartósan beteg emberek 
és a hátrányos helyzetű kisebbségek 
tagjai.

Or. en

Módosítás 710
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koncessziós hirdetményben hivatkozni 
kell erre a rendelkezésre.

törölve

Or. en

Módosítás 711
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet alkalmazni kell a 
közös közbeszerzési szójegyzékben (CPV) 
a 73000000-2 és 73436000-7 közötti 
hivatkozási számok alatt szereplő kutatási 
és fejlesztési szolgáltatásokra irányuló 
szolgáltatási koncessziókra (kivéve a 
73200000-4, 73210000-7 és 73220000-0-
t), feltéve, hogy mindkét következő feltétel 
teljesül:

(1) Ezt az irányelvet alkalmazni kell a 
közös közbeszerzési szójegyzékben (CPV) 
a 73000000-2 és 73436000-7 közötti 
hivatkozási számok alatt szereplő kutatási 
és fejlesztési szolgáltatásokra irányuló 
szolgáltatási koncessziókra (kivéve a 
73200000-4, 73210000-7 és 73220000-0-
t).

Or. en

Módosítás 712
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a haszon kizárólag az ajánlatkérő 
szervnél vagy az ajánlatkérőnél 
jelentkezik a szolgáltatásnak a saját 
tevékenységében való felhasználása 
során,

törölve

Or. en

Módosítás 713
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kapott szolgáltatás ellenértékét teljes 
mértékben az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő fizeti meg.

törölve

Or. en

Módosítás 714
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 46. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e 
cikkben szereplő hivatkozási számok 
tekintetében minden olyan esetben, 
amikor a CPV-nómenklatúrában 
bekövetkezett, a jelen irányelv hatályának 
módosításával nem járó változásokat meg 
kell jeleníteni ebben az irányelvben.

törölve
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Or. en

Módosítás 715
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 46. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e 
cikkben szereplő hivatkozási számok 
tekintetében minden olyan esetben, 
amikor a CPV-nómenklatúrában 
bekövetkezett, a jelen irányelv hatályának 
módosításával nem járó változásokat meg 
kell jeleníteni ebben az irányelvben.

törölve

Or. en

Módosítás 716
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a gazdasági szereplők, akik, 
illetve amelyek a letelepedésük helye 
szerinti tagállam joga értelmében 
jogosultak az adott szolgáltatási 
tevékenység végzésére, nem utasíthatók el 
kizárólag azon az alapon, hogy a 
koncesszió odaítélése szerinti tagállam 
joga értelmében természetes vagy jogi 
személynek kellene lenniük.

törölve

Or. en
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Módosítás 717
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a gazdasági szereplők, akik, 
illetve amelyek a letelepedésük helye 
szerinti tagállam joga értelmében 
jogosultak az adott szolgáltatási 
tevékenység végzésére, nem utasíthatók el 
kizárólag azon az alapon, hogy a 
koncesszió odaítélése szerinti tagállam 
joga értelmében természetes vagy jogi 
személynek kellene lenniük.

törölve

Or. en

Módosítás 718
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A koncessziók odaítélési eljárása 
során biztosítani kell a kis- és 
középvállalkozások részvételéhez és 
bevonásához szükséges feltételeket.

Or. it

Módosítás 719
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

többek között konzorciumok – is tehetnek 
ajánlatot, illetve jelentkezhetnek 
részvételre.

Or. it

Módosítás 720
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek 
nem állapíthatnak meg a koncesszió-
odaítélési eljárásokban való részvételre 
vonatkozó olyan külön feltételeket e 
csoportok számára, amelyek az egyéni 
részvételre jelentkezőkre nem érvényesek. 
E csoportok számára az ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek nem írhatják elő, 
hogy meghatározott társasági formát 
hozzanak létre az ajánlattétel, illetve a 
jelentkezés érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 721
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek 
nem állapíthatnak meg a koncesszió-
odaítélési eljárásokban való részvételre 
vonatkozó olyan külön feltételeket e 
csoportok számára, amelyek az egyéni 
részvételre jelentkezőkre nem érvényesek. 
E csoportok számára az ajánlatkérők vagy 

törölve
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ajánlatkérő szervek nem írhatják elő, 
hogy meghatározott társasági formát 
hozzanak létre az ajánlattétel, illetve a 
jelentkezés érdekében.

Or. de

Indokolás

Ez a bekezdés szükségtelenül korlátozza az ajánlatkérők rugalmasságát. E szabály 
ugyanakkor semmilyen nyilvánvaló többletértéket nem nyújt.

Módosítás 722
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 27. és 35. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

(1) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt koncessziós szerződések 
közzétételére vonatkozó kötelezettségekre, 
valamint a részvételre jelentkezők és az 
ajánlattevők jelen irányelv 27. és 35. 
cikkében előírt tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
engedélyező nem hozhat nyilvánosságra 
olyan, a részére gazdasági szereplők által 
megadott adatokat, amelyeket azok 
bizalmasnak minősítettek, valamint
műszaki vagy üzleti titkokat.

E követelmény betartásának 
elmulasztásáért az engedélyező felelős.

Or. en

Módosítás 723
Barbara Weiler
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a jelen irányelv vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 27. és 35. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

(1) Ha a jelen irányelv vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 27. és 35. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, valamint a 
tagállami és uniós szintű adatvédelmi 
rendelkezéseknek megfelelően a 
felügyeleti szerv írásbeli kérésre korlátlan, 
teljes körű, közvetlen és ingyenes 
hozzáférést kap az odaítélt szerződésekhez. 
A szerződések egyes részeihez való 
hozzáférés megtagadható, amennyiben 
azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.
A nyilvánosságra hozható részekhez való 
hozzáférést ésszerű időn belül meg kell 
adni.
A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni 
annak nyilvánosságra hozatalát.

Or. de

Módosítás 724
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 27. és 35. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

(1) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt koncessziós szerződések 
közzétételére vonatkozó kötelezettségekre, 
valamint a részvételre jelentkezők és az 
ajánlattevők jelen irányelv 27. és 35. 
cikkében előírt tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
engedélyező nem hozhat nyilvánosságra 
olyan, a részére gazdasági szereplők által 
megadott adatokat, amelyeket azok 
indokoltan bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

E követelmény betartásának 
elmulasztásáért az engedélyező felelős.
Ez a cikk nem akadályozza a megkötött 
szerződések közzétételét, beleértve azok 
esetleges további módosításait is.

Or. en

Módosítás 725
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek 
az általuk a koncesszió-odaítélési eljárás 
során rendelkezésre bocsátott információk 
bizalmas jellegének védelmét célzó 
követelményeket támaszthatnak a 
gazdasági szereplőkkel szemben.

törölve
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Or. de

Módosítás 726
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek
az általuk a koncesszió-odaítélési eljárás 
során rendelkezésre bocsátott információk 
bizalmas jellegének védelmét célzó 
követelményeket támaszthatnak a 
gazdasági szereplőkkel szemben.

(2) Az engedélyező az általa a koncesszió-
odaítélési eljárás során rendelkezésre 
bocsátott információk bizalmas jellegének 
védelmét célzó követelményeket 
támaszthat a gazdasági szereplőkkel 
szemben.

E követelmény betartásának 
elmulasztásáért a gazdasági szereplő 
felelős.

Or. en

Módosítás 727
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25 cikk törölve
[...]

Or. en

Módosítás 728
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elektronikus úton történő 
kommunikációhoz használandó 
eszközöknek és azok műszaki jellemzőinek 
biztosítaniuk kell a megkülönböztetés-
mentességet, valamint általánosan 
elérhetőnek és a széles körben használt 
információtechnológiai és 
kommunikációs technológiai termékekkel 
interoperábilisnak kell lenniük, továbbá 
nem korlátozhatják a gazdasági szereplők 
hozzáférését a koncesszió-odaítélési 
eljáráshoz. Az elektronikus átvételhez 
használt, a jelen bekezdés első 
albekezdésével összhangban lévőnek 
minősülő eszközök műszaki adatait és 
jellemzőit a XII. melléklet tartalmazza.

törölve

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 46. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a XII. 
mellékletben említett műszaki adatoknak 
és jellemzőknek a technikai fejlesztések 
vagy adminisztratív okok miatti 
módosítása tekintetében.
A technikai formátumok, valamint a 
feldolgozási és továbbítási szabványok 
interoperabilitásának biztosítása 
érdekében, különösen határokon átnyúló 
összefüggésben, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 46. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el egyes konkrét 
technikai standardok kötelező 
használatának előírására, legalább az 
elektronikus benyújtás, az elektronikus 
katalógusok és az elektronikus hitelesítési 
eszközök tekintetében.

Or. en

Módosítás 729
Josef Weidenholzer
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Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek 
szükség esetén megkövetelhetik olyan 
eszközök alkalmazását, amelyek nem 
általánosan elérhetők, feltéve, hogy 
alternatív hozzáférési utat kínálnak.

törölve

Az ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek a 
következő esetek bármelyikében megfelelő 
alternatív hozzáférési utat kínálónak 
tekintendők:
a) elektronikus úton korlátlan és teljes 
körű közvetlen hozzáférést kínálnak 
ezekhez az eszközökhöz a hirdetmény IX. 
melléklet szerinti közzétételének vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívás elküldésének időpontjától; a 
hirdetmény, illetve a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
szövegében meg kell jelölni azt az 
internetcímet, amelyen ezek az eszközök 
elérhetőek;
b) biztosítják, hogy az ajánlatkérő szerv 
székhelyétől eltérő tagállamokban 
székhellyel rendelkező ajánlattevők 
hozzáférhessenek a koncesszió-odaítélési 
eljáráshoz olyan ideiglenes vezérjelek 
használatával, amelyeket online, külön 
ellenszolgáltatás nélkül bocsátanak 
rendelkezésükre, vagy
c) alternatív csatornát tartanak fenn az 
ajánlatok elektronikus benyújtása 
céljából.

Or. en

Módosítás 730
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ajánlatok, valamint a jelentkezések 
elektronikus továbbításához és átvételéhez 
használt eszközökre a következő 
szabályokat kell alkalmazni:

törölve

a) az ajánlatok és részvételi jelentkezések 
elektronikus benyújtásának feltételeire 
vonatkozó információkat – az adatvédelmi 
kódolást és a dátumbélyegzést is beleértve 
– az érdekelt felek rendelkezésére kell 
bocsátani;
b) a hitelesítésre és az elektronikus 
aláírásra szolgáló eszközöknek és 
módszereknek meg kell felelniük a XII. 
melléklet követelményeinek;
c) az ajánlatkérőknek és ajánlatkérő 
szerveknek meg kell határozniuk a 
követett koncesszió-odaítélési eljárás 
különböző szakaszaiban az elektronikus 
kommunikációs eszközökkel szemben 
elvárt biztonsági szintet. A biztonsági 
szintnek arányosnak kell lennie a 
kapcsolódó kockázatokkal;
d) ahol az 1999/93/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben meghatározott, 
fokozott biztonságú elektronikus 
aláírásokat írnak elő, az ajánlatkérők és 
az ajánlatkérő szervek a megbízható 
szolgáltatók 2009/767/EK bizottsági 
rendeletben előírt listájában említett 
minősített elektronikus tanúsítvánnyal 
alátámasztott, biztonságos aláírás-
létrehozó eszközzel vagy anélkül 
létrehozott aláírásokat is elfogadják, 
amennyiben a következő feltételek 
teljesülnek:
i. létre kell hozniuk a kívánt elektronikus 
aláírási formátumot a 2011/130/EU 
bizottsági határozatalapján, és életbe kell 
léptetniük a szükséges intézkedéseket arra 
vonatkozóan, hogy ezeket a formátumokat 
technikailag fel tudják dolgozni;
ii. ha egy ajánlatot olyan minősített 
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tanúsítvány segítségével írtak alá, amely 
szerepel a megbízható szolgáltatók 
listájában, nem alkalmazhatnak olyan 
további követelményeket, amelyek 
akadályozhatják az ajánlattevőket az ilyen 
aláírások használatában.

Or. en

Módosítás 731
Liisa Jaakonsaari

Irányelvre irányuló javaslat
2 cím – 1 fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I. fejezet
Általános elvek
-26. cikk
Az engedélyező szabadsága az eljárás 
szervezése tekintetében
Az engedélyező szabadon megszervezheti 
az engedélyes kiválasztásához vezető 
eljárást, azzal a feltétellel, hogy betartja 
ezen irányelv rendelkezéseit, amelynek 
során csak két kötelező szakasz van, az 
egyik a koncessziós hirdetmény 
közzététele az eljárás kezdetén - kivéve a 
17. cikkben és a 26. cikk (5) bekezdésében 
előírt eseteket -, a másik pedig a 
koncessziós eljárás eredményéről szóló 
tájékoztató közzététele az eljárás végén.
Az odaítélési eljárás során köztes 
szakaszok is előírhatók, mint például 
ajánlattételi felhívás küldése azon 
részvételre jelentkezők számára, akik adott 
esetben válaszoltak a koncessziós 
hirdetményre.
-26a. cikk
Általános elvek
(1) A koncessziós szerződések odaítélése 
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az engedélyező által a 38a. cikkel 
összhangban megállapított kritériumok 
alapján történik, feltéve, hogy az alábbi 
feltételek együttesen teljesülnek:
a) az ajánlat megfelel a koncessziós 
hirdetményben vagy az ajánlati 
felhívásban, valamint a koncessziós 
dokumentációban meghatározott 
követelményeknek, feltételeknek és 
kritériumoknak;
b) az ajánlatot olyan ajánlattevő nyújtotta 
be, aki vagy amely:
i. nincs kizárva az odaítélési eljárásból a 
36. cikk (5) és (7) bekezdésével 
összhangban, a 39. cikk (8) bekezdésére is 
figyelemmel; és
ii. teljesíti az engedélyező által a 36. cikk 
(2) és (3) bekezdésével összhangban 
meghatározott kiválasztási szempontokat.
(2) A koncesszió-odaítélési eljárás során 
az engedélyező egyenlő bánásmódot 
biztosít a gazdasági szereplők között, 
továbbá átláthatóan és arányosan jár el. 
Különösen, nem ad  tájékoztatást olyan 
megkülönböztető módon, amely egyes 
részvételre jelentkezőket vagy 
ajánlattevőket másokkal szemben 
előnyhöz juttatna. A koncesszió-odaítélési 
eljárást nem lehet azzal a céllal 
megtervezni, hogy az adott koncesszió 
kikerüljön a jelen irányelv hatálya alól, 
vagy mesterségesen korlátozza a versenyt.
(3) Az engedélyező és a gazdasági szereplő 
tiszteletben tartja a kollektív 
megállapodásokban, nemzeti 
jogszabályokban és nemzetközi munkajogi 
rendelkezésekben meghatározott, a 
koncesszió teljesítésének helyén 
alkalmazandó, szociális, 
foglalkoztatásvédelmi és 
munkakörülményekkel kapcsolatos 
kötelezettségeket.
Az engedélyező teljes szabadsággal 
rendelkezik abban, hogy a pályázati 
dokumentációban ezeket a 
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kötelezettségeket meghaladó szociális és 
környezetvédelmi kritériumokat 
határozzon meg. Ide tartozik az ILO 94. 
sz. egyezménye, még akkor is, ha az 
egyezményt a nemzeti jogban még nem 
hajtották végre.

Or. en

Módosítás 732
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
-26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-26 cikk
A koncesszió szolgáltatójának szabadsága 

az eljárás szervezése tekintetében
A jelen irányelv rendelkezéseinek 
tiszteletben tartása mellett a koncesszió 
szolgáltatója szabadon szervezi meg a 
koncesszió jogosultjának kiválasztásához 
vezető eljárást. Csak két kötelező elemet 
kell megtartani, úgymint a koncessziós 
hirdetmény közzétételét az eljárás 
kezdetén – kivéve a 17. cikkben és a 26. 
cikk (5) bekezdésében említett eseteket –, 
és az odaítélésről szóló hirdetmény 
közzétételét az eljárás végén.
A koncesszió szolgáltatója az odaítélési 
eljárás során rendelkezhet köztes 
lépésekről, mint például ajánlattételi 
felhívás küldéséről az adott esetben a 
koncessziós hirdetményre válaszoló 
jelentkezőknek.

26a. cikk
Általános elvek

(1) A koncessziós szerződések odaítélése a 
koncesszió szolgáltatója által a 38a. cikkel 
összhangban megállapított kritériumok 
alapján történik, feltéve, hogy az alábbi 
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feltételek együttesen teljesülnek:
a) az ajánlat megfelel a koncessziós 
hirdetményben vagy az érdeklődés 
megerősítésére vonatkozó felhívásban, 
valamint a koncessziós dokumentációban 
meghatározott követelményeknek, 
feltételeknek és kritériumoknak;
b) az ajánlatot olyan ajánlattevő nyújtotta 
be, aki vagy amely:
i. a 36. cikk (5) és (7) bekezdésével 
összhangban és a 39. cikk (8) 
bekezdésének sérelme mellett nincs 
kizárva az odaítélési eljárásban való 
részvételből;
ii. teljesíti a koncesszió szolgáltatója által 
a 36. cikk (2)–(3) bekezdése szerint 
meghatározott kiválasztási kritériumokat.
(2) A koncesszió-odaítélési eljárás közben 
a koncesszió szolgáltatója egyenlő 
bánásmódban részesíti a gazdasági 
szereplőket, valamint átláthatóan és 
arányos módon jár el. Különösen, nem ad 
diszkriminatív módon olyan tájékoztatást, 
amely egyes jelentkezőket vagy 
ajánlattevőket másokkal szemben 
előnyhöz juttatna. A koncesszió-odaítélési 
eljárást nem lehet azzal a céllal 
megtervezni, hogy az adott koncesszió 
kikerüljön a jelen irányelv hatálya alól, 
vagy mesterségesen korlátozza a versenyt.
(3) A koncesszió szolgáltatójának meg kell 
győződnie arról, hogy a gazdasági 
szereplő tiszteletben tartja a koncesszió 
nyújtásának helye szerinti jogszabályok és 
kollektív szerződések szerinti szociális 
biztonsággal és a munkakörülményekkel 
kapcsolatos hatályos kötelezettségeket, 
ugyanakkor lehetősége van további 
társadalmi és környezetvédelmi 
szempontok megállapítására is.

Or. fr
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Indokolás

A szociális jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos bekezdés hozzáadása az előadó által 
beterjesztett -26. cikkhez.

Módosítás 733
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A koncessziós hirdetmény tartalmazza 
a IV. melléklet részében említett adatokat, 
valamint adott esetben minden más, az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv által 
hasznosnak ítélt adatot a szabvány-
formanyomtatványok formájával 
összhangban.

(2) A koncessziós hirdetmény tartalmazza 
a IV. melléklet részében említett adatokat, 
valamint adott esetben minden más, az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv által 
hasznosnak ítélt adatot.

Or. en

Módosítás 734
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az engedélyező és a gazdasági 
szereplő tiszteletben tartja a kollektív 
megállapodásokban, nemzeti 
jogszabályokban és nemzetközi munkajogi 
rendelkezésekben meghatározott, a 
koncesszió teljesítésének helyén 
alkalmazandó, szociális, 
foglalkoztatásvédelmi és 
munkakörülményekkel kapcsolatos 
kötelezettségeket.
Az engedélyező teljes szabadsággal 
rendelkezik abban, hogy a pályázati 
dokumentációban ezeket a 
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kötelezettségeket meghaladó szociális és 
környezetvédelmi kritériumokat 
határozzon meg. Ide tartozik az ILO 94. 
sz. egyezménye, még akkor is, ha az 
egyezményt a nemzeti jogban még nem 
hajtották végre.

Or. en

Módosítás 735
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szociális és egyéb sajátos 
szolgáltatásokra koncessziót odaítélni 
kívánó ajánlatkérők és ajánlatkérő 
szervek a tervezett koncesszió-odaítélési 
szándékukat előzetes tájékoztató 
közzététele révén a költségvetési év 
megkezdését követően a lehető 
leghamarabb ismertetik. Ezek a 
hirdetmények tartalmazzák a XIII. 
mellékletben meghatározott információt.

törölve

Or. en

Módosítás 736
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szociális és egyéb sajátos 
szolgáltatásokra koncessziót odaítélni 
kívánó ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek 
a tervezett koncesszió-odaítélési 
szándékukat előzetes tájékoztató 
közzététele révén a költségvetési év 

(3) A X. mellékletben felsorolt szociális és 
egyéb sajátos szolgáltatásokra koncessziót 
odaítélni kívánó ajánlatkérők és ajánlatkérő 
szervek a tervezett koncesszió-odaítélési 
szándékukat előzetes tájékoztató 
közzététele révén a költségvetési év 
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megkezdését követően a lehető 
leghamarabb ismertetik. Ezek a 
hirdetmények tartalmazzák a XIII. 
mellékletben meghatározott információt.

megkezdését követően a lehető 
leghamarabb ismertetik. Ezek a 
hirdetmények tartalmazzák a XIII. 
mellékletben meghatározott információt.

Or. en

Indokolás

Hiányzó hivatkozás.

Módosítás 737
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság meghatározza ezeket a 
szabvány-formanyomtatványokat. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 48. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 738
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdéstől eltérve az 
ajánlatkérők és ajánlatkérő szervek 
számára nem kötelező koncessziós 
hirdetmény közzététele az alábbi 
esetekben:

törölve

a) amennyiben valamely koncessziós 
eljárásra válaszul nem nyújtottak be 
ajánlatot, megfelelő ajánlatot vagy 
jelentkezést, feltéve, hogy a koncessziós 
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szerződés eredeti feltételei nem 
módosultak jelentős mértékben, valamint 
azzal a feltétellel, hogy kérésre jelentést 
küldenek a Bizottságnak vagy a(z) [a 
2004/18/EK irányelv helyébe lépő] 
irányelv 84. cikke szerint kijelölt nemzeti 
felügyeleti testületnek;
b) amennyiben az érintett építési 
munkákat vagy szolgáltatásokat a verseny 
technikai okokból, a szabadalmak, szerzői 
jogok, más szellemitulajdon-jogok vagy 
más kizárólagos jogok védelme miatt 
fennálló hiánya következtében csak egy 
bizonyos gazdasági szereplő képes 
elvégezni illetve nyújtani, és amennyiben 
nem létezik ésszerű alternatíva vagy 
helyettesítő termék, és a verseny hiányát 
nem a koncesszió-odaítélés feltételeinek 
szűkítése eredményezte;
c) olyan új építési munkákat, illetve 
szolgáltatásokat illetően, amelyek attól a 
gazdasági szereplőtől megrendelt munkák 
megismétléséből állnak, akinek, illetve 
amelynek ugyanaz az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv már odaítélt egy 
korábbi, az (1) bekezdésben említett 
követelmény tárgyát képező koncessziót, 
feltéve, hogy ezek az építési munkák, 
illetve szolgáltatások megfelelnek egy 
olyan alapprojektnek, amelyre az eredeti 
koncessziót odaítélték. Az alapprojektnek 
meg kell említenie a lehetséges további 
építési beruházások vagy szolgáltatások 
terjedelmét, és azokat a feltételeket, 
amelyek szerint azokat oda fogják ítélni.

Or. en

Indokolás

Túlságosan részletes szabályozás, és ebből adódóan növeli a hibák valószínűségét a 
koncessziós szerződések odaítélése során. A koncessziós hirdetmény közzétételének 
kötelezettsége a megfelelő formanyomtatvány használata mellett elégséges követelmény.
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Módosítás 739
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdéstől eltérve az ajánlatkérők 
és ajánlatkérő szervek számára nem 
kötelező koncessziós hirdetmény 
közzététele az alábbi esetekben:

Az (1) bekezdéstől eltérve az ajánlatkérők 
és ajánlatkérő szervek számára nem 
kötelező koncessziós hirdetmény 
közzététele a közbeszerzésről szóló 
irányelv [a korábbi 2004. március 31-i 
2004/18/EK irányelv] 30. cikkében 
meghatározott esetekben.

Or. de

Módosítás 740
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdéstől eltérve az ajánlatkérők 
és ajánlatkérő szervek számára nem 
kötelező koncessziós hirdetmény 
közzététele az alábbi esetekben:

Az (1) bekezdéstől eltérve az ajánlatkérők 
és ajánlatkérő szervek számára nem 
kötelező koncessziós hirdetmény 
közzététele a(z) [a 2004/18/EK irányelv 
helyébe lépő] irányelv 30. cikkében 
említett esetekben.

Or. de

Indokolás

A módosítás a közbeszerzési irányelvre való hivatkozást létrehozását javasolja, mivel ebben 
az esetben célszerű, ha a koncessziók és a közbeszerzési szerződések odaítélésekor ugyanazok 
a kivételek érvényesek.

Módosítás 741
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben valamely koncessziós 
eljárásra válaszul nem nyújtottak be 
ajánlatot, megfelelő ajánlatot vagy 
jelentkezést, feltéve, hogy a koncessziós 
szerződés eredeti feltételei nem 
módosultak jelentős mértékben, valamint 
azzal a feltétellel, hogy kérésre jelentést 
küldenek a Bizottságnak vagy a(z) [a 
2004/18/EK irányelv helyébe lépő] 
irányelv 84. cikke szerint kijelölt nemzeti 
felügyeleti testületnek;

törölve

Or. de

Indokolás

A teljes bekezdés új változatához szükséges hozzáigazítás.


