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Módosítás 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Törölve a közbeszerzésről szóló irányelvvel – annak 30. cikkével – való összhang 
megteremtése érdekében.

Módosítás 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

törölve
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helyettesítő termék, és a verseny hiányát 
nem a koncesszió-odaítélés feltételeinek 
szűkítése eredményezte;

Or. de

Indokolás

A teljes bekezdés átdolgozása miatt szükségessé vált kiigazítás.

Módosítás 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

törölve

Or. de

Indokolás

Törölve a közbeszerzési irányelvvel – annak 30. cikkével – való összhang megteremtése 
érdekében.

Módosítás 745
Herbert Dorfmann

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

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;

b) amennyiben az érintett építési munkákat 
vagy szolgáltatásokat a verseny technikai 
okokból, a szabadalmak, szerzői jogok, 
más szellemitulajdon-jogok vagy más 
kizárólagos jogok – többek között a 
gazdasági szereplő számára a koncessziós 
szerződés tárgyának végrehajtásához 
fontos és szükséges földterületet vagy más, 
nem helyettesíthető tőkefedezetet 
rendelkezésre állását biztosító 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;

Or. it

Indokolás

A módosítás azon dologi jogok – mint a tulajdonhoz való jog –, vagy a kötelmi jellegű jogok –
mint a bérleti szerződéssel vagy lízinggel megszerzett jog – védelmének célkitűzéséből indul 
ki, amelyek a koncessziós szerződés tárgyában szereplő építmények kivitelezéséhez és/vagy 
szolgáltatások nyújtásához szükséges meghatározott és egyedi területen a gazdasági szereplő 
rendelkezésére állhatnak, és amelyek kiterjednek az ezen irányelvre irányuló javaslatban 
szereplő kizárólagos jogok védelméhez kapcsolódó jogokra.

Módosítás 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan új építési munkákat, illetve 
szolgáltatásokat illetően, amelyek attól a 
gazdasági szereplőtől megrendelt munkák 
megismétléséből állnak, akinek, illetve 
amelynek ugyanaz az ajánlatkérő vagy 

törölve
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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. de

Indokolás

A teljes bekezdés átdolgozása miatt szükségessé vált kiigazítás.

Módosítás 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. de
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Indokolás

Törölve a közbeszerzési irányelvvel – annak 30. cikkével – való összhang megteremtése 
érdekében.

Módosítás 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan közjavakat érintő koncesszió 
esetén, amelyek valamely gazdasági 
szereplő kezdeményezésére és kérésére 
tengerparti idegenforgalmi 
szolgáltatásokat nyújtanak, és amelyek a 
vállalkozás működésének előfeltételét 
jelenti, amennyiben a koncesszió 
elveszítése az e vállalkozás feletti 
tulajdonjogok elvesztését 
eredményezhetné.

Or. it

Módosítás 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan gazdasági szereplő 
kezdeményezése alapján szolgáltatás 
nyújtására irányuló, közjavakat érintő 
koncesszió esetén, akinek, illetve 
amelynek ugyanaz az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv már odaítélte az (1) 
bekezdésben említett követelmény tárgyát 
képező eredeti koncessziót, amennyiben a 
koncesszió elveszítése e vállalkozás 
tevékenységének megszűnéséhez vezetne.
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Or. it

Indokolás

E módosítás célja a – gyakran családi irányítás alatt álló, például az idegenforgalom és a 
fürdőszolgáltatások nyújtása terén tevékenykedő – mikroegységek védelme, amelyek esetében 
a koncesszió visszavonása a vállalkozás megszűnéséhez vezetne.

Módosítás 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan közjavakat érintő koncesszió 
esetén, amelyek valamely gazdasági 
szereplő kezdeményezésére és kérésére 
tengerparti idegenforgalmi 
szolgáltatásokat nyújtanak, és amelyek a 
vállalkozás működésének előfeltételét 
jelenti, amennyiben a koncesszió 
elveszítése az e vállalkozás feletti 
tulajdonjogok elvesztését 
eredményezhetné.

Or. it

Módosítás 751
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amint az első projektre ajánlati felhívást 
tettek közzé, az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv a 5. cikk 
rendelkezéseinek alkalmazásakor 
figyelembe veszi a későbbi építési 
munkák, illetve szolgáltatások becsült 
összköltségét.

törölve
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Or. en

Módosítás 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amint az első projektre ajánlati felhívást 
tettek közzé, az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv a 5. cikk 
rendelkezéseinek alkalmazásakor 
figyelembe veszi a későbbi építési 
munkák, illetve szolgáltatások becsült 
összköltségét.

törölve

Or. de

Indokolás

Törölve a közbeszerzési irányelvvel – annak 30. cikkével – való összhang megteremtése 
érdekében.

Módosítás 753
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az első albekezdés a) pontjának 
alkalmazásában akkor nem tekinthető 
megfelelőnek egy ajánlat, ha:

törölve

– szabálytalan vagy elfogadhatatlan, és
– egyáltalán nem releváns a koncesszió 
szempontjából, mivel nem képes teljesíteni 
az ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő 
szervnek a közbeszerzési 
dokumentációban meghatározott igényeit.
Az ajánlat szabálytalannak tekintendő, ha 
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nem felel meg a koncessziós 
dokumentációnak, vagy ha az ajánlott 
árak védve vannak a szokásos piaci 
hatásoktól.
Az ajánlatok elfogadhatatlannak 
minősülnek az alábbi esetek 
bármelyikében:
a) amennyiben késedelmesen érkeztek be;
b) olyan ajánlattevő nyújtotta be, 
aki/amely nem rendelkezik az előírt 
képesítésekkel;
c) áruk meghaladja az ajánlatkérőnek 
vagy ajánlatkérő szervnek a koncesszió-
odaítélési eljárás megindítása előtt 
meghatározott és írásban dokumentált 
költségvetését;
d) a benne foglalt ellenszolgáltatás 
összegét kirívóan alacsonynak találták.

Or. en

Indokolás

Túlságosan részletező, ennélfogva növeli a koncessziós szerződések odaítélésekor felmerülő 
hibák valószínűségét. Elegendő a megfelelő formanyomtatvány felhasználásával koncessziós 
hirdetményt közzétenni.

Módosítás 754
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés a) pontjának
alkalmazásában akkor nem tekinthető 
megfelelőnek egy ajánlat, ha:

Az (5a) bekezdés alkalmazásában akkor 
nem tekinthető megfelelőnek egy ajánlat, 
ha egyáltalán nem releváns a koncesszió 
szempontjából, mivel nem képes teljesíteni 
a koncesszió szolgáltatójának a 
közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott igényeit.

Or. fr
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Indokolás

Pontosan meg kell határozni és korlátozni kell azon eseteket, amikor a koncesszió 
szolgáltatójának lehetősége van arra, hogy ne tegyen közzé új koncessziós hirdetményt (ezen 
eseteket a 26. cikk (5a) bekezdése / az előadó 145. módosítása tartalmazza). Ez csak abban az 
esetben lehetséges, ha az ajánlat nem releváns a koncesszió szempontjából. Ennélfogva 
felesleges részletesen kitérni az ajánlat szabálytalan vagy elfogadhatatlan voltára.

Módosítás 755
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szabálytalan vagy elfogadhatatlan, és törölve

Or. fr

Indokolás

Pontosan meg kell határozni és korlátozni kell azon eseteket, amikor a koncesszió 
szolgáltatójának lehetősége van arra, hogy ne tegyen közzé új koncessziós hirdetményt (ezen 
eseteket a 26. cikk (5a) bekezdése / az előadó 145. módosítása tartalmazza). Ez csak abban az 
esetben lehetséges, ha az ajánlat nem releváns a koncesszió szempontjából. Ennélfogva 
felesleges részletesen kitérni az ajánlat szabálytalan vagy elfogadhatatlan voltára. Lásd a 26. 
cikk (6) bekezdésének első albekezdéséhez benyújtott módosítást.

Módosítás 756
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– egyáltalán nem releváns a koncesszió 
szempontjából, mivel nem képes teljesíteni 
az ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő 
szervnek a közbeszerzési 
dokumentációban meghatározott igényeit.

törölve

Or. fr
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Indokolás

Pontosan meg kell határozni és korlátozni kell azon eseteket, amikor a koncesszió 
szolgáltatójának lehetősége van arra, hogy ne tegyen közzé új koncessziós hirdetményt (ezen 
eseteket a 26. cikk (5a) bekezdése / az előadó 145. módosítása tartalmazza). Ez csak abban az 
esetben lehetséges, ha az ajánlat nem releváns a koncesszió szempontjából. Ennélfogva 
felesleges részletesen kitérni az ajánlat szabálytalan vagy elfogadhatatlan voltára. Lásd a 26. 
cikk (6) bekezdésének első albekezdéséhez benyújtott módosítást.

Módosítás 757
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlat szabálytalannak tekintendő, ha 
nem felel meg a koncessziós 
dokumentációnak, vagy ha az ajánlott 
árak védve vannak a szokásos piaci 
hatásoktól.

törölve

Or. fr

Indokolás

Pontosan meg kell határozni és korlátozni kell azon eseteket, amikor a koncesszió 
szolgáltatójának lehetősége van arra, hogy ne tegyen közzé új koncessziós hirdetményt (ezen 
eseteket a 26. cikk (5a) bekezdése / az előadó 145. módosítása tartalmazza). Ez csak abban az 
esetben lehetséges, ha az ajánlat nem releváns a koncesszió szempontjából. Ennélfogva 
felesleges részletesen kitérni az ajánlat szabálytalan vagy elfogadhatatlan voltára. Lásd a 26. 
cikk (6) bekezdésének első albekezdéséhez benyújtott módosítást.

Módosítás 758
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok elfogadhatatlannak 
minősülnek az alábbi esetek 

törölve
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bármelyikében:
a) késedelmesen érkezik be;
b) olyan ajánlattevő nyújtotta be, 
aki/amely nem rendelkezik az előírt 
képesítésekkel;
c) áruk meghaladja az ajánlatkérőnek 
vagy ajánlatkérő szervnek a koncesszió-
odaítélési eljárás megindítása előtt 
meghatározott és írásban dokumentált 
költségvetését;
d) a benne foglalt ellenszolgáltatás 
összegét kirívóan alacsonynak találták.

Or. fr

Indokolás

Pontosan meg kell határozni és korlátozni kell azon eseteket, amikor a koncesszió 
szolgáltatójának lehetősége van arra, hogy ne tegyen közzé új koncessziós hirdetményt (ezen 
eseteket a 26. cikk (5a) bekezdése / az előadó 145. módosítása tartalmazza). Ez csak abban az 
esetben lehetséges, ha az ajánlat nem releváns a koncesszió szempontjából. Ennélfogva 
felesleges részletesen kitérni az ajánlat szabálytalan vagy elfogadhatatlan voltára. Lásd a 26. 
cikk (6) bekezdésének első albekezdéséhez benyújtott módosítást.

Módosítás 759
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
Általános elvek

(1) A koncessziós szerződések odaítélése a 
koncesszióba adó 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 ajánlattételi 
felhívásban, valamint a koncessziós 
dokumentációban meghatározott 
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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) bekezdésére 
figyelemmel nincs kizárva az odaítélési 
eljárásban való részvételből; és
ii. teljesíti a koncesszióba adó által a 36. 
cikk (2) és (3) bekezdése szerint 
meghatározott kiválasztási kritériumokat.
iii. eleget tesz az alkalmazandó 
foglalkoztatási feltételeknek, többek között 
az uniós és nemzeti jogszabályokban és 
kollektív szerződésekben meghatározott 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
biztonsági, szociális és munkaügyi 
jogszabályoknak, előírásoknak és 
normáknak, amelyeket az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén kell alkalmazni.
(2) A koncesszió-odaítélési eljárás során a 
koncesszióba adó a gazdasági szereplőket 
egyenlő bánásmódban részesíti, továbbá 
átlátható és arányos módon jár el. 
Különösen, nem ad megkülönböztető 
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 az ezen irányelv 
hatálya alól, vagy mesterségesen 
korlátozza a versenyt.
(3) A koncesszióba adó és a gazdasági 
szereplő eleget tesz a koncesszió teljesítése 
helyén alkalmazandó szociális és 
foglalkoztatás-védelmi, valamint 
munkaügyi feltételekhez kötődő, a 
kollektív szerződésekben, uniós 
jogszabályokban és nemzetközi munkajogi 
rendelkezésekben meghatározott 
kötelezettségeknek.
A koncesszióba adó az ajánlati 
dokumentációban szabadon 
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meghatározhat ezeknél szigorúbb szociális 
és környezetvédelmi kritériumokat. Ez 
magában foglalja az ILO 94. számú 
egyezményének való megfelelést is, még 
akkor is, ha az egyezményt a nemzeti 
jogban nem hajtották végre.

Or. en

Módosítás 760
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
követelmény azon szolgáltatási 
koncessziókra is alkalmazandó, 
amelyeknek a 6. cikk (5) bekezdésében 
említett módszer szerint számított becsült 
értéke legalább 2 500 000 EUR; ez alól 
kizárólag a 17. cikkben említett szociális 
és egyéb meghatározott szolgáltatások 
képeznek kivételt.

törölve

Or. en

Módosítás 761
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E hirdetmények tartalmazzák az V. 
mellékletben meghatározott adatokat, 
illetve a szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra vonatkozó koncessziók 
esetében a VI. mellékletben meghatározott 
adatokat, közzétételük pedig a 28. cikk 
rendelkezéseivel összhangban történik.

törölve
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Or. en

Módosítás 762
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
[...]

Or. en

Módosítás 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
[...]

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése.

Módosítás 764
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk törölve
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Nemzeti szintű közzététel
(1) A 26. és 27. cikkben említett 
hirdetmény és az abban szereplő adatok a 
28. cikk szerinti közzétételt megelőzően 
nemzeti szinten nem tehetőek közzé.
(2) A nemzeti szinten közzétett 
hirdetmények nem tartalmazhatnak a 
Bizottságnak elküldött hirdetményekben 
foglalt adatoktól eltérő adatokat, és meg 
kell említeniük a hirdetmény Bizottság 
részére történő feladásának időpontját.

Or. en

Módosítás 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk törölve
Nemzeti szintű közzététel
(1) A 26. és 27. cikkben említett 
hirdetmény és az abban szereplő adatok a 
28. cikk szerinti közzétételt megelőzően 
nemzeti szinten nem tehetőek közzé.
(2) A nemzeti szinten közzétett 
hirdetmények nem tartalmazhatnak a 
Bizottságnak elküldött hirdetményekben 
foglalt adatoktól eltérő adatokat, és meg 
kell említeniük a hirdetmény Bizottság 
részére történő feladásának időpontját.

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése.
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Módosítás 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
A koncessziós dokumentáció elektronikus 
elérhetősége
(1) Az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
a hirdetmény 28. cikkel összhangban 
történő közzétételének vagy az 
ajánlattételi felhívás elküldésének 
időpontjától elektronikus úton korlátlan 
és teljes körű közvetlen hozzáférést kínál a 
koncessziós dokumentációhoz. A 
hirdetmény, illetve az ilyen felhívás 
szövegében meg kell jelölni azt az 
internetcímet, amelyen ez a dokumentáció 
elérhető.
(2) A koncessziós dokumentációra 
vonatkozó további információt, feltéve, 
hogy kellő időben kérték, az ajánlatkérő, 
az ajánlatkérő szerv vagy az illetékes 
szervezeti egység az ajánlatok 
beérkezésének határideje előtt legalább 
hat nappal bocsátja rendelkezésre.

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése.

Módosítás 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. cikk
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A visszaéléseket jelentők védelme
Az ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő 
szervnek belső visszaélés-jelentési 
eljárásokat kell életbe léptetnie az 
alkalmazottak számára a következők 
biztosítása érdekében:
a) minden alkalmazott (ideértve a 
kölcsönzött és szerződéses 
alkalmazottakat, a gyakornokokat és a 
tanácsadókat), aki jóhiszemű bejelentést 
tesz valamilyen pénzügyi visszaélésről, 
védelmet élvez a megtorlás, a zaklatás 
vagy a sérelmére elkövetett intézkedések 
valamennyi formájával szemben;
b) a visszaélést bejelentő személyét 
titokban tartják, kivéve ha erről az adott 
személy kifejezetten lemond;
c) megfelelő mechanizmusok – így például 
telefonos segítségnyújtó vonalak és 
internetes űrlapok – állnak rendelkezésre 
a bejelentések megtételére;
d) azoknak az informátoroknak, akik 
megtorlás áldozatai lettek, joguk van 
pártatlan fórum előtti tisztességes 
eljáráshoz, és teljes mértékben kárpótolják 
őket; a megtorlást foganatosítókat 
megfelelően kell szankcionálni;
e) a bejelentéseket megfelelően 
kivizsgálják, és (adott esetben) korrekciós 
intézkedéseket tesznek, továbbá a 
visszaéléseket bejelentőknek lehetőségük 
van az ilyen eljárásokban való részvételre;
f) a felettes beosztásúaknak bizonyítaniuk 
kell, hogy a visszaélést bejelentőkkel 
szemben foganatosított bármilyen 
intézkedésnek a visszaélés bejelentésétől 
eltérő indoka volt;
g) óvják a pontatlan bejelentéseket, 
amennyiben azokat jóhiszeműen tették; a 
bizonyítottan nem jóhiszemű bejelentések 
nem élveznek védelmet;
h) a vezetőket és az alkalmazottakat 
megfelelően kiképzik a visszaéléseket 
bejelentők jogaival, a visszaélések 
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bejelentésének politikáival és eljárásaival 
kapcsolatban;
i) a visszaélések bejelentésével kapcsolatos 
politikákat független szervezetek 
ellenőrzik és értékelik rendszeres 
időközönként;
j) a visszaélések külső szervek – választott 
tisztviselők, a nem kormányzati 
szervezetek, a média és más érintett felek 
– számára történő felfedése védelmet 
élvez, amennyiben a belső csatornák nem 
működnek, illetve nem léteznek;

Or. en

Módosítás 768
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. cikk
A korrupció elleni küzdelem és az 

összeférhetetlenség megelőzése
Az odaítélési eljárás átláthatóságának és a 
valamennyi jelentkezővel és ajánlattevővel 
szembeni egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében a tagállamok a csalás, a 
részrehajlás és a korrupció elleni 
küzdelmet, valamint az 
összeférhetetlenség megelőzését célzó 
szabályokat fogadnak el.
Az elfogadott intézkedések keretében 
átfogó és gyakorlati figyelmeztető- és 
nyomon követési rendszereket hoznak 
létre és alkalmaznak a koncessziókkal 
kapcsolatos csalás, korrupció, 
összeférhetetlenség és más súlyos 
szabálytalanságok megelőzésére, 
felderítésére és felszámolására. Az 
összeférhetetlenséget illetően csak akkor 
tehetik lehetővé valamely ajánlattevő vagy 
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jelentkező kizárását az eljárásból, ha az 
összeférhetetlenség más eszközökkel nem 
orvosolható hatékonyan.

Or. en

Módosítás 769
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk törölve
[...]

Or. en

Indokolás

Felesleges; az irányelv 7. cikke már tartalmazza az egyenlő bánásmód és 
megkülönböztetésmentesség, az átláthatóság és az arányosság általános elveit.

Módosítás 770
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk törölve
[...]

Or. en

Módosítás 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A koncessziós dokumentációban fel kell 
tüntetni a műszaki leírást és/vagy a 
funkcionális követelményeket, és azoknak 
eleget kell tenniük a koncesszió-odaítélési 
eljáráshoz valamennyi gazdasági szereplő 
számára egyenlő hozzáférés biztosítását 
előíró elvnek, valamint nem lehet olyan 
hatásuk, amely indokolatlanul 
akadályozná a koncesszió verseny előtti 
megnyitását.
A szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével, a műszaki leírás és/vagy 
funkcionális követelmények nem 
hivatkozhatnak olyan adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, típusra vagy 
adott gyártási folyamatra, amely egyes 
vállalkozások vagy termékek előnyben 
részesítését vagy kiszorítását 
eredményezné. Az ilyen hivatkozás 
kivételes esetekben megengedhető, 
amennyiben nem lehetséges a szerződés 
tárgyának kellően pontos és érthető 
leírása; az ilyen hivatkozást a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezésnek kell kísérnie.

Or. en

Indokolás

Az eredeti javaslattervezet egyszerűen átveszi a fő irányelvből a műszaki leírásra vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyek azonban a koncessziókra nem alkalmazhatók maradéktalanul. Az 
előadó javasolja, hogy egy új 38b. cikkben kevésbé szigorúan hivatkozzanak a műszaki 
leírásra, de valószínűleg még jobb, ha a hivatkozás továbbra is a 32. cikkben szerepel. Nem 
javasolt a műszaki leírásra vonatkozó valamennyi hivatkozás törlése, mivel ez protekcionista 
megközelítések alkalmazását ösztönözheti. Ez a módosítás az előadó saját javaslatán alapul.

Módosítás 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 14. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára.

törölve

Or. en

Indokolás

A szakasz törlését a 32. cikk szövegének helyébe lépő módosítással együtt kell értelmezni.

Módosítás 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki leírásnak meg kell határoznia 
továbbá, hogy szükség lesz-e a 
szellemitulajdon-jogok átruházására.

törölve

Or. en

Indokolás

A szakasz törlését a 32. cikk szövegének helyébe lépő módosítással együtt kell értelmezni.

Módosítás 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan koncesszió-odaítélés 
esetében, amelynek a tárgyát személyek 

törölve
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általi felhasználásra szánják – akár a 
nagyközönség, akár az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv alkalmazottai általi 
felhasználásra –, a megfelelően indokolt 
esetektől eltekintve a műszaki leírást úgy 
kell megállapítani, hogy az figyelembe 
vegye a fogyatékkal élők számára való 
hozzáférhetőség szempontjait és a 
valamennyi felhasználó számára alkalmas 
kialakítást.

Or. en

Indokolás

A szakasz törlését a 32. cikk szövegének helyébe lépő módosítással együtt kell értelmezni.

Módosítás 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az Unió jogalkotási aktusban kötelező 
hozzáférhetőségi standardokat fogad el, a 
műszaki leírásokat - amennyiben a 
hozzáférhetőség szempontjait érintik -
ezen aktusra való hivatkozással kell 
megállapítani.

törölve

Or. en

Indokolás

A szakasz törlését a 32. cikk szövegének helyébe lépő módosítással együtt kell értelmezni.

Módosítás 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

(2) A műszaki leírásnak valamennyi 
gazdasági szereplő számára egyenlő 
hozzáférést kell garantálnia a koncesszió-
odaítélési eljáráshoz, és nem lehet olyan 
hatása, amely indokolatlanul akadályozná 
a koncesszió-odaítélés verseny előtti 
megnyitását.

törölve

Or. en

Indokolás

A szakasz törlését a 32. cikk szövegének helyébe lépő módosítással együtt kell értelmezni.

Módosítás 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A műszaki leírást az uniós joggal 
összeegyeztethető kötelező nemzeti 
műszaki szabályok sérelme nélkül, az 
alábbi módok valamelyikén kell megadni:

törölve

a) a teljesítményre vonatkozó, illetve a 
funkcionális követelmények alapján –
ideértve a környezetvédelmi jellemzőket is 
–, feltéve, hogy a paraméterek kellően 
pontosak ahhoz, hogy lehetővé tegyék az 
ajánlattevők számára a szerződés 
tárgyának meghatározását, az 
ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek 
számára pedig a szerződés odaítélését;
b) a VIII. mellékletben meghatározott 
műszaki leírásra való hivatkozással és – a 
következő sorrendben – az alábbiakra 
történő hivatkozással: az építési 
beruházási munkák tervezésére, számítási 
módszerére és kivitelezésére, valamint az 
áruk felhasználására vonatkozó európai 
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szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
leírások; minden hivatkozást a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
követnie;
c) az a) pontban említett teljesítmény, 
illetve funkcionális követelmények 
alapján, az e teljesítménynek, illetve 
funkcionális követelményeknek való 
megfelelés feltételezését lehetővé tevő, a b) 
pontban említett műszaki leírásra történő 
hivatkozással;
d) egyes jellemzők tekintetében a b) 
pontban említett műszaki leírásra történő 
hivatkozással, más jellemzők tekintetében 
pedig az a) pontban említett 
teljesítményre, illetve funkcionális 
követelményekre történő hivatkozással.

Or. en

Indokolás

A szakasz törlését a 32. cikk szövegének helyébe lépő módosítással együtt kell értelmezni.

Módosítás 778
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) az életciklushoz közvetlenül 
kapcsolódó külső társadalmi költségekkel 
– például a termelésnek a közvetlen 
környezetre és a szomszédos közösségekre 
gyakorolt hatásával – összefüggő szociális 
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megfontolásokra való hivatkozással; az
építési beruházás, szolgáltatásnyújtás 
vagy árubeszerzés helyszínén 
alkalmazandó, a munkahelyi egészségről 
és biztonságról, a társadalombiztosításról 
és a munkafeltételekről szóló uniós és 
nemzeti jogszabályokban, rendeletekben 
vagy közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív megállapodásokban és 
szerződésekben, valamint a nemzetközi
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
feltételekrevaló hivatkozással; ezek a 
kötelezettségek olyan határokon átnyúló 
helyzetekben is alkalmazandók, amikor 
egy tagállam munkavállalói egy másik 
tagállamban nyújtanak szolgáltatásokat.

Or. de

Indokolás

Alapvetően támogatom Juvin úr javaslatát, miszerint törölni kell a műszaki leírásra vonatkozó 
rendelkezéseket. Arra az esetre, ha esetleg nem kapna ehhez többséget, csatolom ezt a 
módosítást.

Módosítás 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés tárgya által indokolt 
esetek kivételével, a műszaki leírás nem 
hivatkozhat olyan adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási 
folyamatra, amely egyes vállalkozások 
vagy termékek előnyben részesítését vagy 
kiszorítását eredményezné. az ilyen 
hivatkozás kivételes esetekben 
megengedhető, amennyiben nem 

törölve
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lehetséges a szerződés tárgyának (3) 
bekezdés szerinti, kellően pontos és 
érthető leírása; az ilyen hivatkozást a 
„vagy azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
kísérnie.

Or. en

Indokolás

A szakasz törlését a 32. cikk szövegének helyébe lépő módosítással együtt kell értelmezni.

Módosítás 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
szerv él a (3) bekezdés b) pontjában 
említett leírásokra történő hivatkozás 
lehetőségével, nem utasíthat el ajánlatot 
azon az alapon, hogy az ajánlatban 
szereplő építési beruházások, áruk és 
szolgáltatások nem felelnek meg az általa 
hivatkozott leírásoknak, amennyiben az 
ajánlattevő ajánlatában bármely 
megfelelő eszközzel – ideértve a 33. 
cikkben említett bizonyítási eszközt is –
bizonyítja, hogy az általa javasolt 
megoldások egyenértékű módon 
megfelelnek a műszaki leírásokban 
meghatározott követelményeknek.

törölve

Or. en

Indokolás

A szakasz törlését a 32. cikk szövegének helyébe lépő módosítással együtt kell értelmezni.

Módosítás 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
él a teljesítménnyel, illetve a funkcionális 
követelményekkel kapcsolatos műszaki 
leírás megállapításának a (3) bekezdés a) 
pontjában meghatározott lehetőségével, 
nem utasíthat vissza olyan, építési 
beruházásra, árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló ajánlatot, amely 
megfelel valamely európai szabványt 
átültető nemzeti szabványnak, európai 
műszaki tanúsítványnak, közös műszaki 
leírásnak, nemzetközi szabványnak vagy 
valamely európai szabványügyi szervezet 
által létrehozott műszaki 
referenciarendszernek, amennyiben ezek 
a leírások az általa megállapított 
teljesítményre vonatkozó, illetve 
funkcionális követelményekre 
vonatkoznak.

törölve

Or. en

Indokolás

A szakasz törlését a 32. cikk szövegének helyébe lépő módosítással együtt kell értelmezni.

Módosítás 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlattevőnek az ajánlatában bármely 
megfelelő eszközzel – ideértve a 33. 
cikkben említett bizonyítási eszközt is –
bizonyítania kell, hogy a szabványnak 
megfelelő építési beruházás, áru vagy 
szolgáltatás megfelel az ajánlatkérő vagy 

törölve
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ajánlatkérő szerv teljesítményre 
vonatkozó, illetve funkcionális 
követelményeinek.

Or. en

Indokolás

A szakasz törlését a 32. cikk szövegének helyébe lépő módosítással együtt kell értelmezni.

Módosítás 783
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. cikk törölve
Vizsgálati jelentések, tanúsítás és egyéb 
bizonyítási eszközök
(1) Az ajánlatkérők vagy ajánlatkérő 
szervek megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplők a műszaki leírásnak való 
megfelelés bizonyítékaként nyújtsanak be 
egy elismert szervtől származó vizsgálati 
jelentést vagy egy ilyen szervtől származó 
tanúsítványt.
Ha az ajánlatkérők előírják egy konkrét 
műszaki leírásnak való megfelelőséget 
igazoló, elismert szerv által készített 
tanúsítvány benyújtását, az 
ajánlatkérőknek az ezzel egyenértékű más 
elismert szervek által kiadott 
tanúsítványokat is el kell fogadniuk.
(2) Az ajánlatkérők vagy ajánlatkérő 
szervek más megfelelő bizonyítási 
eszközöket – például a gyártó műszaki 
dokumentációját – is kötelesek elfogadni, 
ha az érintett gazdasági szereplő nem fér 
hozzá az (1) bekezdésben említett 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
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megszerzésére.
(3) Az elismert szervek e cikk értelmében 
olyan vizsgáló és kalibráló 
laboratóriumok, valamint tanúsító és 
ellenőrző szervek, amelyeket a 
765/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek29 megfelelően 
akkreditáltak.
(4) A tagállamok kötelesek a többi 
tagállam számára kérésre hozzáférhetővé 
tenni minden olyan információt, amely a 
32. cikkben és e cikkben említett műszaki 
követelményeknek való megfelelőség 
bizonyítására benyújtott bizonyítékokkal 
és okiratokkal kapcsolatos. A letelepedés 
szerinti tagállam illetékes hatóságai ezt a 
tájékoztatást a(z) (a 2004/18/EK irányelv 
helyébe lépő irányelv) 88. cikkével 
összhangban adják.

Or. en

Módosítás 784
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve
Általános elvek
A koncessziós szerződések odaítélése az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv által a 
39. cikkel összhangban megállapított 
kritériumok alapján történik, feltéve, hogy 
az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) az ajánlat megfelel a koncessziós 
hirdetményben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban, 
valamint a koncessziós dokumentációban 
meghatározott követelményeknek, 
feltételeknek és kritériumoknak;
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b) az ajánlatot olyan ajánlattevő nyújtotta 
be, aki vagy amely:
i. a 36. cikk (4)–(8) bekezdésével 
összhangban nincs kizárva az odaítélési 
eljárásban való részvételből; és
ii. teljesíti az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
szerv által a 36. cikk (1)–(3) bekezdése 
szerint meghatározott kiválasztási 
kritériumokat.

Or. en

Módosítás 785
Pier Antonio Panzeri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. eleget tesz az alkalmazandó 
foglalkoztatási feltételeknek, többek között 
az uniós és nemzeti jogszabályokban és 
kollektív szerződésekben meghatározott 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
biztonsági, szociális és munkaügyi 
jogszabályoknak, előírásoknak és 
normáknak, amelyeket az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 786
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk törölve
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[...]

Or. en

Indokolás

Túlságosan részletező, ennélfogva növeli a koncessziós szerződések odaítélésekor felmerülő 
hibák valószínűségét; az egyenlő bánásmód és megkülönböztetésmentesség, az átláthatóság és 
az arányosság általános elvei elégségesek, és ezeket az irányelv 7. cikke már tartalmazza.

Módosítás 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a koncesszió-odaítélés 
tárgyalásokat is magában foglal, az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek 
a következő szabályoknak kell 
megfelelnie:

törölve

a) amennyiben a tárgyalásokra az 
ajánlatok benyújtását követően kerül sor, 
annak érdekében folytat tárgyalásokat az 
ajánlattevőkkel az általuk benyújtott 
ajánlatokról, hogy azokat az (1) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
feltüntetett kritériumokhoz és 
követelményekhez igazítsák;
b) a tárgyalásban részt vevő egyik 
jelentkező által javasolt megoldásokat és 
egyéb általa közölt bizalmas információt a 
jelentkező beleegyezése nélkül nem 
közölhet a többi résztvevővel. Ez a 
beleegyezés nem öltheti általános 
felmentés formáját, hanem tartalmaznia 
kell a konkrét megoldások vagy más 
bizalmas információk szándékolt 
közlésére való hivatkozást;
c) a tárgyalásokat egymást követő 
szakaszokra bontva is lefolytathatja annak 
érdekében, hogy az odaítélési 
szempontokat a koncessziós 
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hirdetményben, az ajánlattételi 
felhívásban vagy a koncessziós 
dokumentációban alkalmazva csökkentse 
a tárgyalásba bevonandó ajánlattevők 
számát. Az ajánlatkérő a koncessziós 
hirdetményben, az ajánlattételi 
felhívásban vagy a koncessziós 
dokumentációban feltünteti, hogy élt-e 
ezzel a lehetőséggel;
d) a megtárgyalt ajánlatokat az eredetileg 
feltüntetett odaítélési szempontok alapján 
értékeli;
e) írásos feljegyzésben rögzíti a formai 
megfontolásokat és a koncesszió-
odaítélési eljárás szempontjából lényeges 
egyéb lépéseket és eseményeket. 
Különösen a tárgyalások nyomon 
követhetőségét köteles megfelelő 
eszközökkel biztosítani.

Or. de

Indokolás

Valamennyi eljárásnak egyenrangúnak kell lennie, ezért egyik eljárást sem szabad kiemelni.

Módosítás 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az érintett fél kérésére az ajánlatkérő 
a lehető legrövidebb időn belül – de 
legfeljebb az írásbeli kérelem 
kézhezvételét követő 15 napon belül –
tájékoztatást ad:

törölve

a) a sikertelen részvételre jelentkezőnek 
jelentkezése elutasításának indokairól;
b) a sikertelen ajánlattevőnek ajánlata 
elutasításának indokairól, beleértve – a 
32. cikk (5) és (6) bekezdésében említett 



AM\916835HU.doc 35/156 PE497.783v03-00

HU

esetekben – az egyenértékűség hiányára 
vonatkozó döntésének, illetve arra 
vonatkozó döntésének indokait, hogy az 
építési beruházás, árubeszerzés vagy 
szolgáltatásnyújtás nem felel meg a 
teljesítményre vonatkozó vagy 
funkcionális követelményeknek;
c) minden olyan ajánlattevőnek, aki 
elfogadható ajánlatott tett, a kiválasztott 
ajánlat jellemzőiről és relatív előnyeiről, 
valamint a sikeres ajánlattevőnek vagy a 
keretmegállapodás részes feleinek 
nevéről;
d) minden olyan ajánlattevőnek, aki 
elfogadható ajánlatot tett, az 
ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások és 
párbeszéd lebonyolításáról és haladásáról.

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése. A koncesszió-
odaítélési döntést azonkívül amúgy is közzéteszik, így a jelenlegi tájékoztatási kötelezettségre 
nincs szükség.

Módosítás 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ajánlatkérő szerv azonban dönthet 
úgy, hogy egyes, az (6) bekezdésben 
említett, szerződésre vonatkozó 
információk közlését mellőzi, amennyiben 
ezen információk közlése 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.

törölve
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Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése.

Módosítás 790
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételre jelentkezők kiválasztása és 
minőségi értékelése

A részvételre jelentkezők, ajánlatok és 
kizárási okok kiválasztása és minőségi 
értékelése

Or. en

Módosítás 791
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételre jelentkezők kiválasztása és 
minőségi értékelése

A részvételre jelentkezők és az 
ajánlattevők kiválasztása és minőségi 
értékelése, valamint a kizárási okok

Or. fr

Indokolás

Az előadó 169. módosításának egyértelműbbé tétele.

Módosítás 792
Philippe Juvin

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

-1. A koncesszió szolgáltatója biztosítja a 
következőket:
a) a koncessziós hirdetmény tartalmazza a 
koncesszió és a részvételi feltételek 
leírását;
b) a koncessziós hirdetmény, az 
ajánlattételi felhívás és a koncessziós 
dokumentáció ismerteti az odaítélési 
szempontokat.

Or. fr

Indokolás

Az előadó 169. módosításának egyértelműbbé tétele. Az átláthatóság elvének tiszteletben 
tartása és a részvételre jelentkezőkkel és ajánlattevőkkel szembeni 
megkülönböztetésmentesség és egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a koncessziós 
hirdetménynek kötelező jelleggel tartalmaznia kell a koncesszió és a részvételi feltételek 
leírását.

Módosítás 793
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérő szerv a koncessziós 
hirdetményben meghatározott 
követelményekkel összhangban ellenőrzi a 
jelentkezők vagy ajánlattevők szakmai és 
műszaki alkalmassághoz és pénzügyi 
helyzetéhez, valamint a bizonyításra 
benyújtandó referenciához vagy 
referenciákhoz kapcsolódó részvételi 
feltételeket. Ezeknek a feltételeknek 
kapcsolódniuk kell a szerződés tárgyához, 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük, és szükség esetén azokhoz 
minimumkövetelmények 
kapcsolódhatnak.
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Or. en

Módosítás 794
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 795
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szakmai tevékenység végzésére való 
alkalmasság;

törölve

Or. en

Módosítás 796
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gazdasági és pénzügyi helyzet; törölve

Or. en
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Módosítás 797
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) műszaki és szakmai alkalmasság. törölve

Or. en

Módosítás 798
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

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

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

Or. de

Indokolás

A „szigorúan” szó itt felesleges, mivel az „arányos” kifejezés ebben a szövegösszefüggésben 
nem fokozható értelmesen.

Módosítás 800
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérő szerv a részvételi 
feltételeket azokra korlátozza, amelyek 
megfelelőek annak biztosításához, hogy a 
jelentkező vagy ajánlattevő rendelkezik az 
odaítélendő koncesszió teljesítéséhez 
szükséges jogi, pénzügyi, kereskedelmi és 
műszaki feltételekkel.

Or. de
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Módosítás 801
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő vagy ajánlattévő szerv a 
koncessziós hirdetményben megadja 
továbbá azt a referenciát vagy 
referenciákat, amelye(ke)t a gazdasági 
szereplő kapacitásának bizonyítására be 
kell nyújtani. A referenciákra vonatkozó 
követelményeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek és a koncesszió tárgyával 
arányosnak kell lenniük.

törölve

Or. en

Módosítás 802
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő vagy ajánlattévő szerv a 
koncessziós hirdetményben megadja 
továbbá azt a referenciát vagy 
referenciákat, amelye(ke)t a gazdasági 
szereplő kapacitásának bizonyítására be 
kell nyújtani. A referenciákra vonatkozó 
követelményeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek és a koncesszió tárgyával 
arányosnak kell lenniük.

Az ajánlatkérő vagy ajánlattévő szerv a 
koncessziós hirdetményben megadja 
továbbá azt a referenciát vagy 
referenciákat, amelye(ke)t a gazdasági 
szereplő kapacitásának bizonyítására be 
kell nyújtani. A referenciákra vonatkozó 
követelményeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lenniük.

Or. de

Módosítás 803
Pier Antonio Panzeri
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Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A koncesszióba adó a koncessziós 
hirdetményben, az ajánlattételi 
felhívásban vagy a koncessziós 
dokumentációban feltünteti a koncesszió 
leírását, a részvételi feltételeket és az 
odaítélési szempontokat.
A koncesszióba adó ellenőrzi a részvételi 
feltételeket az alábbiak vonatkozásában:
a) a szakmai tevékenység végzésére való 
alkalmasság;
b) gazdasági és pénzügyi helyzet;
c) műszaki és szakmai alkalmasság;
d) az uniós és nemzeti jogszabályokban és 
kollektív szerződésekben meghatározott, 
az építési beruházás, a szolgáltatásnyújtás 
és az árubeszerzés helyén alkalmazandó 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
biztonsági, szociális és munkaügyi 
jogszabályok, előírások és normák.
A jelentkezők vagy ajánlattevők szakmai 
és műszaki alkalmassága és pénzügyi 
helyzete, valamint a bizonyításra 
benyújtandó referencia vagy referenciák a 
koncessziós hirdetményben meghatározott 
követelményekkel összhangban. Ezeknek 
a feltételeknek kapcsolódniuk kell a 
szerződés tárgyához és azzal arányosnak, 
valamint megkülönböztetéstől mentesnek 
kell lenniük, és szükség esetén azokhoz 
minimumkövetelmények 
kapcsolódhatnak.

Or. en

Módosítás 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
kritériumokat illetően egyes 
koncessziókkal kapcsolatban a gazdasági 
szereplő adott esetben más jogalanyok 
kapacitására is támaszkodhat, a hozzájuk 
fűződő kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben a gazdasági 
szereplőnek bizonyítania kell az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő felé, 
hogy a szükséges erőforrások a koncesszió 
teljes időtartama alatt rendelkezésére 
fognak állni; a bizonyítás történhet 
például oly módon, hogy bemutatja az 
említett jogalanyok erre vonatkozó 
kötelezettségvállalását. A gazdasági és 
pénzügyi helyzet vonatkozásában az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
megkövetelheti, hogy a gazdasági szereplő 
és ezek a jogalanyok egyetemlegesen 
feleljenek a szerződés teljesítéséért.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós jogosultak és adott esetben a meglévő alvállalkozók közötti viszonyokat nem az 
uniós jognak, hanem a tagállamok polgári jogának kellene szabályoznia.

Módosítás 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
kritériumokat illetően egyes 
koncessziókkal kapcsolatban a gazdasági 
szereplő adott esetben más jogalanyok 
kapacitására is támaszkodhat, a hozzájuk 

törölve
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fűződő kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben a gazdasági 
szereplőnek bizonyítania kell az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő felé, 
hogy a szükséges erőforrások a koncesszió 
teljes időtartama alatt rendelkezésére 
fognak állni; a bizonyítás történhet 
például oly módon, hogy bemutatja az 
említett jogalanyok erre vonatkozó 
kötelezettségvállalását. A gazdasági és 
pénzügyi helyzet vonatkozásában az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
megkövetelheti, hogy a gazdasági szereplő 
és ezek a jogalanyok egyetemlegesen 
feleljenek a szerződés teljesítéséért.

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése. A felelősségre 
vonatkozó előírások ezenkívül a polgári jog körébe tartoznak és azokat nem a közbeszerzési 
jognak kellene tartalmaznia.

Módosítás 806
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
kritériumokat illetően egyes 
koncessziókkal kapcsolatban a gazdasági 
szereplő adott esetben más jogalanyok 
kapacitására is támaszkodhat, a hozzájuk 
fűződő kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben a gazdasági 
szereplőnek bizonyítania kell az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő felé, 
hogy a szükséges erőforrások a koncesszió 
teljes időtartama alatt rendelkezésére 
fognak állni; a bizonyítás történhet például 
oly módon, hogy bemutatja az említett 
jogalanyok erre vonatkozó 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított
részvételi feltételek teljesítése érdekében
egyes koncessziókkal kapcsolatban a 
gazdasági szereplő adott esetben más 
jogalanyok kapacitására is támaszkodhat, a 
hozzájuk fűződő kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben a gazdasági 
szereplőnek bizonyítania kell az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő felé, 
hogy a szükséges erőforrások a koncesszió 
teljes időtartama alatt rendelkezésére 
fognak állni; a bizonyítás történhet például 
oly módon, hogy bemutatja az említett 
jogalanyok erre vonatkozó 
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kötelezettségvállalását. A gazdasági és 
pénzügyi helyzet vonatkozásában az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
megkövetelheti, hogy a gazdasági szereplő 
és ezek a jogalanyok egyetemlegesen 
feleljenek a szerződés teljesítéséért.

kötelezettségvállalását. A gazdasági és 
pénzügyi helyzet vonatkozásában az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
megkövetelheti, hogy a gazdasági szereplő 
és ezek a jogalanyok egyetemlegesen 
feleljenek a szerződés teljesítéséért.

Or. en

Indokolás

Az előadó javaslata kétségtelenül megfelelőbb.

Módosítás 807
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
kritériumokat illetően egyes 
koncessziókkal kapcsolatban a gazdasági
szereplő adott esetben más jogalanyok 
kapacitására is támaszkodhat, a hozzájuk 
fűződő kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben a gazdasági
szereplőnek bizonyítania kell az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő felé, 
hogy a szükséges erőforrások a koncesszió 
teljes időtartama alatt rendelkezésére 
fognak állni; a bizonyítás történhet például
oly módon, hogy bemutatja az említett 
jogalanyok erre vonatkozó 
kötelezettségvállalását. A gazdasági és 
pénzügyi helyzet vonatkozásában az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
megkövetelheti, hogy a gazdasági szereplő 
és ezek a jogalanyok egyetemlegesen 
feleljenek a szerződés teljesítéséért.

(2) Alvállalkozó alkalmazása esetében a 
gazdasági szereplőnek bizonyítania kell az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő felé, 
hogy a szükséges erőforrások a koncesszió 
teljes időtartama alatt rendelkezésére 
fognak állni; a bizonyítás történhet oly 
módon, hogy bemutatja az említett 
jogalanyok erre vonatkozó 
kötelezettségvállalását. E cikk (5)–(7) 
bekezdésében foglalt jogi feltételeket az 
alkalmazott alvállalkozóknak is 
teljesíteniük kell. A kizárási okok hiányát 
a gazdasági szereplőnek kell igazolnia. A 
gazdasági és pénzügyi helyzet 
vonatkozásában a gazdasági szereplő felel 
valamennyi általa alkalmazott 
alvállalkozóért függetlenül attól, hogy 
milyen jogviszony áll fenn közte és e 
vállalkozások között.

Or. de
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Módosítás 808
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ugyanezen feltételek mellett a 
gazdasági szereplőknek a 22. cikk szerinti 
csoportja is igénybe veheti a csoport 
tagjainak vagy más szervezeteknek a 
kapacitásait.

törölve

Or. en

Módosítás 809
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A koncesszió szolgáltatója – átlátható 
módon és objektív kritériumok alapján –
megfelelő szinten korlátozhatja a 
részvételre jelentkezők vagy az 
ajánlattevők számát. A valódi verseny 
biztosítása érdekében elegendő számú 
jelentkezőt vagy ajánlattevőt kell 
meghívni.

Or. fr

Indokolás

Az előadó 173. módosításának egyértelműbbé tétele a valódi verseny biztosítása céljából.

Módosítás 810
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 3 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A koncesszió szolgáltatója a 38a. 
cikknek megfelelően szabadon szervezhet 
tárgyalásokat a részvételre jelentkezőkkel 
és az ajánlattevőkkel. A koncesszió 
szolgáltatója garantálja, hogy az eljárás 
főbb szakaszait – az általa alkalmasnak 
ítélt módon – megfelelően dokumentálja, 
az ezen irányelv 24. cikkének (1) 
bekezdésében foglaltak tiszteletben tartása 
mellett.

Or. fr

Indokolás

Az ajánlatkérőknek vagy ajánlatkérő szerveknek biztosított nagy mozgástér 
ellentételezéseképpen garantálni kell az átláthatóság elvének tiszteletben tartását. Az eljárás 
főbb szakaszainak a koncesszió szolgáltatója általi dokumentálása az önkényes döntések 
megakadályozását szolgálja.

Módosítás 811
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az odaítélési eljárás átláthatóságának és a 
valamennyi ajánlattevővel szembeni 
egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a 
tagállamok a részrehajlás és a korrupció 
elleni küzdelmet, valamint az 
összeférhetetlenség megelőzését célzó 
szabályokat fogadnak el.

törölve

Or. en

Módosítás 812
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összeférhetetlenségek vonatkozásában 
elfogadott intézkedések nem léphetik túl 
az azonosított összeférhetetlenség 
megelőzéséhez vagy megszüntetéséhez 
feltétlenül szükséges mértéket. 
Mindenekelőtt csak akkor tehetik lehetővé 
valamely ajánlattevő vagy jelentkező 
kizárását az eljárásból, ha az 
összeférhetetlenség más módon nem 
orvosolható hatékonyan.

törölve

Or. en

Módosítás 813
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ki kell zárni a koncessziós eljárásban való 
részvételből azt a részvételre jelentkezőt és 
ajánlattevőt, akit, illetve amelyet a 
következőkben felsorolt egy vagy több 
okból jogerősen elítéltek:

törölve

a) a 2008/841/JHA tanácsi kerethatározat 
2. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott bűnszervezetben való 
részvétel miatt;
b) az Európai Közösségek tisztviselőit vagy 
az Európai Unió tagállamainak 
tisztviselőit érintő korrupció elleni harcra 
vonatkozó egyezmény 3. cikke és a 
2003/568/JHA tanácsi kerethatározat 2. 
cikke szerinti korrupció, illetve az 
ajánlatkérő szerv vagy a gazdasági 
szereplő nemzeti joga szerinti korrupció 
miatt;
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c) az Európai Közösségek pénzügyi 
érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. 
cikke szerinti csalás miatt;
d) a 2002/475/IB kerethatározat 1. és 3. 
cikke szerinti terrorista cselekmény vagy 
terrorista tevékenységhez kapcsolódó 
bűncselekmény miatt, vagy az említett 
kerethatározat 4. cikke szerinti felbujtás, 
bűnsegély vagy kísérlet miatt;
e) a 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. 
cikkében meghatározott pénzmosás miatt.

Or. en

Módosítás 814
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ki kell zárni a koncessziós eljárásban való 
részvételből azt a részvételre jelentkezőt és 
ajánlattevőt, akit, illetve amelyet a 
következőkben felsorolt egy vagy több 
okból jogerősen elítéltek:

Ki kell zárni a koncessziós eljárásban való 
részvételből azt a részvételre jelentkezőt és 
ajánlattevőt, akit, illetve amelyet egy vagy 
több, a közbeszerzési irányelv [a korábbi 
2004. március 31-i 2004/18/EK irányelv] 
55. cikkének (1) bekezdésében felsorolt, 
megfelelően alkalmazott okból jogerősen 
elítéltek.

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése és a 
közbeszerzési irányelv előírásaival való összhang megteremtése.

Módosítás 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

a) a 2008/841/JHA tanácsi kerethatározat 
2. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott bűnszervezetben való 
részvétel miatt;

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése és a 
közbeszerzési irányelv előírásaival való összhang megteremtése.

Módosítás 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Közösségek tisztviselőit és 
az Európai Unió tagállamainak 
tisztviselőit érintő korrupció elleni 
küzdelemről szóló egyezmény 3. cikke, 
valamint a 2003/568/IB tanácsi 
kerethatározat 2. cikke szerinti korrupció, 
illetve az ajánlatkérő szerv vagy a 
gazdasági szereplő nemzeti joga szerinti 
korrupció miatt;

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése és a 
közbeszerzési irányelv előírásaival való összhang megteremtése.

Módosítás 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

c) az Európai Közösségek pénzügyi 
érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. 
cikke szerinti csalás miatt;

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése és a 
közbeszerzési irányelv előírásaival való összhang megteremtése.

Módosítás 818
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Közösségek pénzügyi 
érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. 
cikke szerinti csalás miatt;

c) az Európai Közösségek pénzügyi 
érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. 
cikke szerinti csalás miatt, valamint a 
tagállami jog szerinti csalás miatt;

Or. de

Módosítás 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 2002/475/IB kerethatározat 1., illetve 
3. cikkében meghatározott terrorista 
bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz 
kapcsolódó bűncselekmény, vagy az 
említett kerethatározat 4. cikke szerinti, 
bűncselekményre való felbujtás, 
bűnsegély vagy kísérlet;

törölve
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Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése és a 
közbeszerzési irányelv előírásaival való összhang megteremtése.

Módosítás 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) pénzmosás miatt, a 91/308/EGK tanácsi 
irányelv 1. cikke szerint.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése és a 
közbeszerzési irányelv előírásaival való összhang megteremtése.

Módosítás 821
Pier Antonio Panzeri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az emberkereskedelem megelőzéséről, 
az ellene folytatott küzdelemről és az 
áldozatok védelméről szóló, 2011. április 
5-i 2011/36/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv hatálya alá tartozó 
emberkereskedelem és gyermekmunka 
révén történő kizsákmányolásban való 
részvétel miatt

Or. en
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Módosítás 822
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentkező vagy ajánlattevő 
koncesszióból való kizárására vonatkozó 
kötelezettség akkor is alkalmazandó, ha a 
jogerős ítélet vállalatvezetőkre vagy a 
jelentkező, ill. ajánlattevő vonatkozásában 
képviseleti, döntéshozatali vagy irányítási 
jogkörrel rendelkező bármely más 
személyre vonatkozik.

törölve

Or. en

Módosítás 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentkező vagy ajánlattevő 
koncesszióból való kizárására vonatkozó 
kötelezettség akkor is alkalmazandó, ha a 
jogerős ítélet vállalatvezetőkre vagy a 
jelentkező, ill. ajánlattevő vonatkozásában 
képviseleti, döntéshozatali vagy irányítási 
jogkörrel rendelkező bármely más 
személyre vonatkozik.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése és a 
közbeszerzési irányelv előírásaival való összhang megteremtése.
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Módosítás 824
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 825
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A közbeszerzési irányelv [a korábbi 
2004. március 31-i 2004/18/EG irányelv] 
55. cikke (2) bekezdésének megfelelő 
alkalmazása alapján minden gazdasági 
szereplőt ki kell zárni a koncesszióban való 
részvételből.
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kötelezettségeinek.

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése és a 
közbeszerzési irányelv előírásaival való összhang megteremtése.

Módosítás 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Indokolás

Nyelvi pontosítás.

Módosítás 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

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

(6) Minden olyan gazdasági szereplőt ki 
kell zárni a koncesszióban való 
részvételből, amelynek vonatkozásában az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek 
tudomása van olyan jogerős határozatról 
vagy joghatással bíró hatósági döntésről, 
amely megállapítja, hogy az adott 
gazdasági szereplő nem tett eleget az adók 
és társadalombiztosítási járulékok 
megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségeinek vagy bármely más, a 
XI. mellékletben felsorolt uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítéletben, kollektív 
szerződésekben és nemzetközi munkajogi 
rendelkezésekben meghatározott – az 
építési beruházás, a szolgáltatásnyújtás és 
az árubeszerzés helyén alkalmazandó –
szociális és foglalkoztathatósági 
feltételekhez, például a munkahelyi 
biztonsághoz és egészségvédelemhez, a 
szociális biztonsághoz és a 
munkakörülményekhez kapcsolódó 
kötelezettségeinek; ezek a kötelezettségek 
olyan határokon átnyúló helyzetekben is 
alkalmazandók, amikor egy tagállam 
munkavállalói egy másik tagállamban 
nyújtanak szolgáltatásokat, vagy ha az 
illetékes hatóságoknak dokumentált és 
bizonyított jogsértésekről van tudomása.

Or. en

Módosítás 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kell zárni a koncesszióban való 
részvételből, amelynek vonatkozásában az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek 
tudomása van olyan jogerős bírósági vagy 
közigazgatási határozatról, amely 
megállapítja, hogy az adott gazdasági 
szereplő nem tett eleget a letelepedése 
szerinti ország vagy az ajánlatkérő, ill. 
ajánlatkérő szerv székhelye szerinti 
tagállam jogi rendelkezései szerinti, az 
adók és társadalombiztosítási járulékok 
megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségeinek, vagy hogy a gazdasági 
szereplőt a munkajog megsértése miatt 
többszörösen elmarasztalták. A munkajog 
többszörös megsértése miatti 
elmarasztalás alatt legalább öt, az adott 
gazdasági szereplőt elmarasztaló, 
munkajogi bíróság által hozott ítéletet kell 
érteni.

Or. de

Módosítás 829
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Egyes tagállamokban ezeket a határozatokat közigazgatási hatóságok hozzák, és azok további 
bhírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik.

Módosítás 830
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
határozhat úgy, hogy minden olyan 
gazdasági szereplőt kizár a koncesszióban 
való részvételből, amelynek 
vonatkozásában tudomása van olyan 
jogerős határozatról, amely megállapítja, 
hogy az adott gazdasági szereplő nem tett 
eleget az adók és társadalombiztosítási 
járulékok megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségeinek vagy bármely egyéb, a 
szociális és foglalkoztatási feltételekkel 
kapcsolatos kötelezettségének, így például 
az uniós és nemzeti jogszabályokban – ez 
utóbbiak között a munkavégzés vagy 
szolgáltatásnyújtás helyén alkalmazandó 
kollektív szerződésekben – meghatározott, 
a munkahelyi egészséggel és biztonsággal, 
a szociális biztonsággal és a 
munkakörülményekkel kapcsolatos 
kötelezettségeinek.

Or. fr

Indokolás

Valamely gazdasági szereplő kizárását nemcsak az adókötelezettségek nem teljesítése, hanem 
a szociális kötelezettségek figyelmen kívül hagyása is indokolhatja, és a kizárásnak a 
koncesszió szolgáltatójának hatáskörébe kell tartoznia.

Módosítás 831
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) amennyiben az ajánlatkérő tudatában 
van a Szerződéssel összeegyeztethető 
közérdekek védelmét célzó európai uniós 
vagy nemzeti jogi rendelkezések bármely 
más súlyos megsértésének;
b) ha a gazdasági szereplő 
fizetésképtelenségi vagy felszámolási 
eljárás alatt áll, vagyonát végelszámoló 
vagy bíróság kezeli, a hitelezőkkel 
megállapodást kötött, üzleti tevékenységét 
felfüggesztette, vagy a nemzeti törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
szerinti hasonló eljárás következtében 
bármely hasonló helyzetben van;
c) amennyiben a gazdasági szereplő 
számottevő vagy tartós hiányosságot 
mutat ugyanazon ajánlatkérővel vagy 
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi 
koncesszió vagy hasonló jellegű 
koncessziók valamely lényegi 
követelményének teljesítése terén.

Or. en

Módosítás 832
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 

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

a koncesszió-odaítélési eljárásból minden 
olyan gazdasági szereplőt, amelynek
vonatkozásában teljesül az alábbi feltételek 
valamelyike:

Or. de

Módosítás 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 834
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az ajánlatkérő tudatában 
van a Szerződéssel összeegyeztethető 
közérdekek védelmét célzó európai uniós 
vagy nemzeti jogi rendelkezések bármely 
más súlyos megsértésének;

a) amennyiben az ajánlatkérő tudatában 
van a Szerződéssel összeegyeztethető 
közérdekek védelmét célzó európai uniós 
vagy nemzeti jogi rendelkezések bármely 
súlyos megsértésének, feltéve hogy 
valamely bíróság megállapította a 
jogsértést;

Or. en
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Indokolás

Azon körülmények pontosítása, amelyek esetén ilyen kizárás alkalmazható a koncessziós 
szerződések arányosságának és az azokhoz való korlátlan hozzáférésnek a biztosítása 
érdekében.

Módosítás 835
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az ajánlatkérő tudatában 
van a Szerződéssel összeegyeztethető 
közérdekek védelmét célzó európai uniós 
vagy nemzeti jogi rendelkezések bármely 
más súlyos megsértésének;

a) amennyiben az ajánlatkérő tudatában 
van a Szerződéssel összeegyeztethető 
közérdekek védelmét célzó európai uniós 
vagy nemzeti jogi rendelkezések bármely 
más megsértésének; ide tartozik különösen 
a szociális, munkaügyi és 
környezetvédelmi jogszabályok megsértése 
is; 

Or. de

Módosítás 836
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben a gazdasági szereplő 
számottevő vagy tartós hiányosságot mutat 
ugyanazon ajánlatkérővel vagy 
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi 
koncesszió vagy hasonló jellegű 
koncessziók valamely lényegi 
követelményének teljesítése terén.

c) amennyiben a gazdasági szereplő 
számottevő vagy tartós hiányosságot mutat 
korábbi, hasonló jellegű koncesszió vagy
koncessziók valamely lényegi 
követelményének teljesítése terén.

Or. en
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Indokolás

A gazdasági szereplők kizárását akkor is lehetővé kell tenni, ha az ajánlatkérőnek vagy 
ajánlatkérő szervnek tudomása van egy másik ajánlatkérővel vagy ajánlatkérő szervvel 
szembeni ilyen tartós hiányosságokról.

Módosítás 837
Pier Antonio Panzeri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben tudomása van az uniós és 
nemzeti jogszabályokban és kollektív 
szerződésekben meghatározott, az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
biztonsági, szociális és munkaügyi 
jogszabályok, előírások és normák súlyos 
megsértéséről.

Or. en

Módosítás 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 839
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben a gazdasági szereplő vagy 
anyavállalata olyan harmadik országban 
telepedett le, amely a koncessziós 
szerződések odaítélésénél az Európai 
Unióban letelepedett gazdasági 
szereplőkkel szemben korlátozó – és 
súlyos és tartós megkülönböztetést 
eredményező – intézkedéseket alkalmaz.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 840
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy az első albekezdés 
c) pontjában említett kizárási ok 
alkalmazható legyen, az ajánlatkérőnek 
vagy ajánlatkérő szervnek a szerződéses 
teljesítmény értékelésére szolgáló 
módszert kell biztosítania, amely objektív 
és mérhető kritériumokon alapul és 
szisztematikusan, következetes és átlátható 
módon kerül alkalmazásra. A gazdasági 
szereplőt minden teljesítményértékelésről 
tájékoztatni kell és lehetőséget kell 

törölve
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biztosítani számára az észrevételek 
megkifogásolására és jogvédelem igénybe 
vételére.

Or. en

Módosítás 841
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Bármely, az (5)–(7) bekezdések 
egyikében lévő jelentkező vagy ajánlattevő 
bizonyító dokumentumokat nyújthat be az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek, 
alátámasztandó, hogy a kizárás releváns 
okának fennállása ellenére megbízható.

törölve

Or. en

Módosítás 842
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Bármely, az (5)–(7) bekezdések 
egyikében lévő jelentkező vagy ajánlattevő 
bizonyító dokumentumokat nyújthat be az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek, 
alátámasztandó, hogy a kizárás releváns 
okának fennállása ellenére megbízható.

(8) Bármely, az (5)–(7) bekezdések 
egyikében lévő jelentkező vagy ajánlattevő 
– a közbeszerzési irányelv [a korábbi 
2004. március 31-i 2004/18/EG irányelv] 
55. cikke (4) bekezdésének megfelelő 
alkalmazása alapján – bizonyító 
dokumentumokat nyújthat be az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek, 
alátámasztandó, hogy a kizárás releváns 
okának fennállása ellenére megbízható.

Or. de
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Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése és a 
közbeszerzési irányelv előírásaival való összhang megteremtése.

Módosítás 843
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Bármely, az (5)–(7) bekezdések 
egyikében lévő jelentkező vagy ajánlattevő 
bizonyító dokumentumokat nyújthat be az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek, 
alátámasztandó, hogy a kizárás releváns 
okának fennállása ellenére megbízható.

(8) Különösen fontos okok fennállása 
esetén, a (7) bekezdés szerinti helyzetben
lévő bármely jelentkező vagy ajánlattevő 
bizonyító dokumentumokat nyújthat be az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek, 
alátámasztandó, hogy a kizárás releváns 
okának fennállása ellenére megbízható. 
Különösen fontos ok áll fenn például egy 
jóval korábbi ítélet esetében.

Or. de

Módosítás 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Bármely, az (5)–(7) bekezdések 
egyikében lévő jelentkező vagy ajánlattevő 
bizonyító dokumentumokat nyújthat be az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek, 
alátámasztandó, hogy a kizárás releváns 
okának fennállása ellenére megbízható.

(8) Bármely, a (7) bekezdésben leírt 
helyzetek valamelyikében lévő jelentkező 
vagy ajánlattevő bizonyító 
dokumentumokat nyújthat be az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek, 
alátámasztandó, hogy a kizárás releváns 
okának fennállása ellenére megbízható.

Or. fr
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Módosítás 845
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
Szerződésteljesítési feltételek

(1) Az ajánlatkérő szervek, illetve 
ajánlatkérők további szociális és 
környezetvédelmi feltételeket szabnak meg 
a szolgáltatás nyújtására, illetve az építési 
beruházás teljesítésére vonatkozóan, 
amelyeket a hirdetményben tesznek közzé.
(2) A koncesszió teljesítése során 
alkalmazott munkavállalók számára 
biztosítandó bérek (köztük kiegészítő 
juttatások), munkaidő és egyéb 
munkafeltételek tekintetében az 
ajánlatkérők, illetve ajánlatkérő szervek 
olyan követelményeket állapítanak meg, 
amelyek legalább annyira kedvezőek, mint 
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azok a feltételek, amelyek az adott 
foglalkozásban vagy adott iparágban 
azonos területen azonos munka esetében 
érvényesek, a következők révén: 
a) kollektív bérmegállapodás vagy olyan 
munkáltatói és munkavállalói szervezetek 
között folytatott egyéb elismert tárgyalásos 
eljárás eredményei, amelyekhez az adott 
foglalkozásban vagy iparágban tevékeny 
munkáltatók és munkavállalók jelentős 
része tartozik, vagy 
b) választottbírósági ítélkezési gyakorlat 
(amennyiben a vonatkozó nemzeti jog ezt 
lehetővé teszi) vagy
c) a nemzeti jogszabályok.
Amennyiben a munkavégzés területén a 
meghatározott munkafeltételeket nem 
szabályozza a fent felsorolt módok egyike 
sem, az ajánlatkérők és ajánlatkérő 
szervek által rögzítendő feltételeknek az 
érintett munkavállalók számára olyan 
béreket (köztük kiegészítő juttatásokat), 
munkaidőt és egyéb munkafeltételeket kell 
biztosítaniuk, amelyek legalább olyan 
kedvezőek, mint azok a feltételek, 
amelyeket a legközelebb álló megfelelő 
területen vagy a részes féllel azonos 
foglalkozásban vagy azonos ágazatban 
működő és velük hasonló helyzetben lévő 
munkáltatók ismernek el.

Or. de

Módosítás 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
(1) Az ajánlatkérők vagy ajánlatkérő 
szervek megállapítják a 
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szolgáltatásnyújtásra vagy az építési 
beruházásra irányuló koncessziók 
teljesítéséhez kapcsolódó különleges 
feltételeket, különösen a szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokat, feltéve 
hogy ezek szerepelnek a koncessziós 
hirdetményben.
(2) A bérek (köztük juttatások), a 
munkaórák száma és az érintett 
munkavállalók egyéb munkakörülményei 
tekintetében, az ajánlatkérők olyan 
feltételeket írnak elő, amelyek az érintett 
munkavállalók számára a beruházás 
helye szerinti körzetben az érintett 
szakmában vagy ágazatban végzett 
hasonló jellegű munkára vonatkozóan 
előírttal legalább megegyező szintű 
védelmet biztosítanak, a következők révén:
a) kollektív szerződés vagy az adott 
szakmában vagy ágazatban tevékenykedő 
munkáltatók és munkavállalók jelentős 
hányadát képviselő munkáltatói és 
munkavállalói szervezetek közötti más 
elismert tárgyalási mechanizmus; vagy
b) választottbírósági ítélet (amennyiben a 
vonatkozó nemzeti jog ezt lehetővé teszi); 
vagy
c) nemzeti törvények és rendeletek.
Amennyiben az előző bekezdésben említett 
munkakörülményeket az építési beruházás 
vagy a szolgáltatásnyújtás helye szerinti 
körzetben az említett bekezdésben leírt 
módon nem szabályozzák, a szerződés 
teljesítésére vonatkozó feltételeket a 
legközelebbi körzetben alkalmazandó 
ilyen eszközöknek vagy az azon szakmán 
vagy ágazaton belül jellemző általános 
szintnek megfelelően kell meghatározni, 
amelyben a koncessziós jogosultat 
hasonló általános körülményekkel 
rendelkező munkáltatók foglalkoztatják.

Or. en
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Módosítás 848
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. cikk törölve
A határidők megállapítása
(1) A koncesszióra való jelentkezés 
benyújtására és az ajánlatok beérkezésére 
vonatkozó határidő meghatározásakor az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
különös figyelmet fordít a koncesszió 
összetettségére és az ajánlatok 
elkészítéséhez szükséges időre, a 37. 
cikkben megállapított minimális határidők 
sérelme nélkül.
(2) Amennyiben a jelentkezéseket vagy 
ajánlatokat csak a helyszín megtekintése 
vagy a koncesszió-odaítélési 
dokumentációhoz csatolt iratok helyszíni 
megtekintése után lehet elkészíteni, a 
koncesszióra való jelentkezés 
beérkezésének határidejét meg kell 
hosszabbítani, hogy valamennyi érintett 
gazdasági szereplő értesülhessen a 
jelentkezés vagy ajánlat elkészítéséhez 
szükséges valamennyi információról.

Or. en

Indokolás

Felesleges, mivel a 38. cikk minimum-határidőt ír elő.

Módosítás 849
Pablo Arias Echeverría

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

(1) A koncesszióra való jelentkezés 
benyújtására és az ajánlatok beérkezésére 
vonatkozó határidő meghatározásakor az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv különös 
figyelmet fordít a koncesszió 
összetettségére és az ajánlatok 
elkészítéséhez szükséges időre, a 37. 
cikkben megállapított minimális határidők 
sérelme nélkül.

(1) A koncesszióra való jelentkezés 
benyújtására és az ajánlatok beérkezésére 
vonatkozó határidő meghatározásakor az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv különös 
figyelmet fordít a koncesszió 
összetettségére és az ajánlatok 
elkészítéséhez szükséges időre, a 38. 
cikkben megállapított minimális határidők 
sérelme nélkül.

Or. es

Módosítás 850
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A jelentkezés benyújtására és az 
ajánlatok beérkezésére vonatkozó 
határidő nem lehet a koncessziós 
hirdetmény közzétételének, illetve az 
ajánlattételi felhívás jelentkezők általi 
megismerésének időpontjától számított 
ötvenkét napnál rövidebb.

Or. fr

Indokolás

Az előadó által javasolt 30 napos határidő túl rövid a természetszerűleg igen bonyolult 
koncessziós ajánlatok benyújtásához. Az 52 napos határidő következésképpen megfelelőbb 
lenne, és lehetővé tenné a verseny megőrzését, továbbá elkerülhetővé tenné, hogy a régebbi 
jelentkezők előnyt élvezzenek az újakkal szemben.

Módosítás 851
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
szerv koncesszió kiírásához folyamodik, a 
koncesszióra való jelentkezés 
benyújtásának határideje a koncessziós 
hirdetmény feladásának napjától számított 
legalább 52 nap.

(1) Ha az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
szerv koncesszió kiírásához folyamodik, a 
koncesszióra való jelentkezés 
benyújtásának határideje a koncessziós 
hirdetmény feladásának napjától számított 
legalább 30 nap.

Or. en

Módosítás 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
szerv koncesszió kiírásához folyamodik, a 
koncesszióra való jelentkezés 
benyújtásának határideje a koncessziós 
hirdetmény feladásának napjától számított 
legalább 52 nap.

(1) Ha az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
szerv koncesszió kiírásához folyamodik, a 
koncesszióra való jelentkezés 
benyújtásának határideje a koncessziós 
hirdetmény feladásának napjától számított 
legalább 52 naptári nap.

Or. de

Indokolás

A „naptári" kifejezés pontosítja az előírást.

Módosítás 853
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő (1) Ha az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
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szerv koncesszió kiírásához folyamodik, a 
koncesszióra való jelentkezés 
benyújtásának határideje a koncessziós 
hirdetmény feladásának napjától számított 
legalább 52 nap.

szerv koncesszió kiírásához folyamodik, a 
koncesszióra való jelentkezés 
benyújtásának határideje a koncessziós 
hirdetmény feladásának napjától számított 
legalább 30 nap.

Or. en

Módosítás 854
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatok beérkezésére megszabott 
határidő öt nappal lerövidíthető, 
amennyiben az ajánlatkérő elfogadja az 
ajánlatok elektronikus úton, a 25. cikkel 
összhangban történő benyújtását.

(2) Az ajánlatok beérkezésére megszabott 
határidő öt nappal lerövidíthető, 
amennyiben az ajánlatkérő elfogadja az 
ajánlatok elektronikus úton történő 
benyújtását.

Or. en

Módosítás 855
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatok beérkezésére megszabott 
határidő öt nappal lerövidíthető, 
amennyiben az ajánlatkérő elfogadja az 
ajánlatok elektronikus úton, a 25. cikkel 
összhangban történő benyújtását.

(2) Az ajánlatok beérkezésére megszabott 
határidő öt nappal lerövidíthető, 
amennyiben az ajánlatkérő elfogadja az 
ajánlatok elektronikus úton történő 
benyújtását.

Or. en

Módosítás 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos
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Irányelvre irányuló javaslat
38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38a. cikk
Odaítélési szempontok

(1) A koncesszióba adó tárgyalásokat 
folytathat a jelentkezőkkel és az 
ajánlattevőkkel. A koncessziós 
szerződések odaítélése a koncesszióba adó 
által a -26a. cikk (2) bekezdésében 
szereplő elvekkel összhangban álló 
objektív odaítélési szempontok alapján 
történik.
(2) A tárgyalások során a koncesszió 
tárgya, az odaítélési szempontok és a 
minimumkövetelmények nem 
változtathatók meg önkényes és hátrányos 
megkülönböztetést eredményező módon. 
Az érintett jelentkezőket és ajánlattevőket 
minden változásról haladéktalanul 
tájékoztatni kell.
(3) Az odaítélési szempontoknak 
kapcsolódniuk kell a koncesszió 
tárgyához. Magukban foglalhatnak 
környezeti, társadalmi, a nemek közötti 
egyenlőséget érintő vagy az innovációhoz 
kapcsolódó kritériumokat. A koncesszióba 
adónak ellenőriznie kell, hogy az 
ajánlatok megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.
(4) A koncesszióba adó a koncessziós 
hirdetményben vagy az ajánlattételi 
felhívásban meghatározza az (1) 
bekezdésben említett szempontok 
rangsorát, ha van ilyen.

Or. en

Módosítás 857
Cristian Silviu Buşoi
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Irányelvre irányuló javaslat
38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38a. cikk
Funkcionális követelmények

(1) A funkcionális követelmények 
határozzák meg a koncesszió tárgyát 
képező munkák vagy szolgáltatások 
teljesítése révén elérendő célkitűzéseket. E 
követelményeket a koncessziós 
dokumentáció tartalmazza.
(2) A funkcionális követelményeknek 
garantálniuk kell valamennyi gazdasági 
szereplő számára a koncesszió-odaítélési 
eljáráshoz való egyenlő hozzáférés elvét, 
és nem lehetnek olyan hatásuk, amely 
indokolatlanul akadályozná a koncesszió-
odaítélés verseny előtti megnyitását.
Különösen pedig – a szerződés tárgya által 
indokolt esetek kivételével – a 
funkcionális követelmények nem 
hivatkozhatnak olyan adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási 
folyamatra, amely egyes vállalkozások 
vagy termékek előnyben részesítését vagy 
kiszorítását eredményezné; Az ilyen 
hivatkozás kivételes esetekben 
megengedhető, amennyiben nem 
lehetséges a szerződés tárgyának kellően 
pontos és érthető leírása; az ilyen 
hivatkozást a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezésnek kell kísérnie.

Or. fr

Indokolás

Új cikk az előadó által törölni javasolt 32. cikk helyett. A koncessziós jogosultak számára az 
eszközökkel kapcsolatos kötelezettségeket, nem pedig az eszközökkel kapcsolatos 
kötelezettségeket kell előírni. A műszaki és/vagy funkcionális követelmények kifejezés nem 
veszi kellőképpen figyelembe a koncessziók sajátosságait.
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Módosítás 858
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38a. cikk
Az odaítélés szempontjai

(1) A koncesszió szolgáltatója szabadon 
szervezhet tárgyalásokat a részvételre 
jelentkezőkkel és az ajánlattevőkkel. A 
koncessziót olyan objektív odaítélési 
szempontok alapján kell odaítélni, 
amelyek tiszteletben tartják a -2(6) cikk 
második albekezdésében meghatározott 
elveket.
(2) A koncesszió tárgyát, az odaítélési 
feltételeket és a koncessziós 
dokumentációban meghatározott 
minimumkövetelményeket nem lehet a 
tárgyalások során önkényes vagy 
megkülönböztető módon módosítani. 
Bármilyen módosítást azonnal az érintett 
jelentkezők és ajánlattevők tudomására 
kell hozni.
(3) Az odaítélési feltételek 
környezetvédelmi, szociális, a kohézióval 
összefüggő vagy az innovációval 
kapcsolatos szempontokat is magukban 
foglalhatnak. A koncesszió szolgáltatója 
ellenőrzi, hogy az ajánlatok ténylegesen 
megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

Or. fr

Indokolás

Az előadó által bevezetett új 38a. cikk átvétele, megszüntetve a koncesszió tárgya és a 
szociális és környezetvédelmi szempontok közötti kapcsolatot, valamint a szempontok 
rangsorolását, mely elemek jogbizonytalanságot idézhetnek elő és a célként kitűzött 
átláthatósághoz képest aránytalanok.
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Módosítás 859
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38a. cikk
Műszaki és/vagy funkcionális 

követelmények
(1) A koncessziós dokumentációban 
meghatározzák a műszaki és/vagy 
funkcionális követelményeket.
Ezeknek meg kell határozniuk az építési 
beruházás, a szolgáltatás vagy az áru 
kívánt tulajdonságait.
E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 14. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára.
(2) A műszaki és/vagy funkcionális 
követelmények meghatározzák a 
koncesszió tárgyát képező építési 
beruházás és/vagy szolgáltatások kívánt 
tulajdonságait.
(3) A műszaki és/vagy a funkcionális 
követelményeknek eleget kell tenniük a 
koncesszió-odaítélési eljáráshoz 
valamennyi gazdasági szereplő számára 
egyenlő hozzáférés biztosítását előíró 
elvnek, valamint nem lehet olyan hatásuk, 
amely indokolatlanul akadályozná a 
koncesszió verseny előtti megnyitását.
A műszaki és/vagy funkcionális 
követelményeknek meg kell felelniük az 
uniós és nemzeti jogszabályokban és 
kollektív szerződésekben meghatározott, 
az építési beruházás, a szolgáltatásnyújtás 
és az árubeszerzés helyén alkalmazandó 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
biztonsági, szociális és munkaügyi 
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jogszabályoknak, előírásoknak és 
normáknak.
A szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével, a műszaki és/vagy 
funkcionális követelmények nem 
hivatkozhatnak olyan adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, típusra vagy 
adott gyártási folyamatra, amely egyes 
vállalkozások vagy termékek előnyben 
részesítését vagy kiszorítását 
eredményezné. Az ilyen hivatkozás 
kivételes esetekben megengedhető, 
amennyiben nem lehetséges a szerződés 
tárgyának kellően pontos és érthető 
leírása; az ilyen hivatkozást a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezésnek kell kísérnie.
Az ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplők a koncessziós dokumentációban 
előírt műszaki és/vagy funkcionális 
követelményeknek való megfelelés 
bizonyítékaként nyújtsanak be egy 
elismert szervtől származó tanúsítványt.

Or. en

Módosítás 860
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk törölve
[...]

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés felesleges, és nem erősíti a jogi egyértelműséget. Az irányelv 7. cikke már 
tartalmazza az egyenlő bánásmódra és megkülönböztetésmentességre, az átláthatóságra és az 
arányosságra vonatkozó alapvető szabályokat, és ezeket elegendő egyszer megemlíteni. 
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Másrészről a szerződés tárgyával való egyértelmű kapcsolat elengedhetetlen, erről azonban a 
36. cikk már rendelkezik.

Módosítás 861
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A koncessziót olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetés-mentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását, és 
garantálják, hogy az ajánlatokat a valódi 
verseny feltételei mellett bírálják el, 
lehetővé téve az ajánlatkérőnél vagy 
ajánlatkérő hatóságnál jelentkező 
általános gazdasági előny azonosítását.

(1) A koncessziót olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják és garantálják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását.

Or. de

Módosítás 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A koncessziót olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetés-mentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását, és 
garantálják, hogy az ajánlatokat a valódi 
verseny feltételei mellett bírálják el, 
lehetővé téve az ajánlatkérőnél vagy 
ajánlatkérő hatóságnál jelentkező általános 
gazdasági előny azonosítását.

(1) A koncessziót olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség, az egyenlő 
bánásmód és a gazdaságosság elvének a 
betartását, és garantálják, hogy az 
ajánlatokat a valódi verseny feltételei 
mellett bírálják el, lehetővé téve az 
ajánlatkérőnél vagy ajánlatkérő hatóságnál 
jelentkező általános gazdasági előny 
azonosítását.
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Or. de

Módosítás 863
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E szempontoknak kapcsolódniuk kell a 
koncesszió tárgyához, és nem 
biztosíthatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv számára.

E szempontok nem biztosíthatnak korlátlan 
választási szabadságot az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv számára.

Or. de

Módosítás 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E szempontok kötelesek biztosítani a 
tényleges versenyt, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérőnek 
vagy ajánlatkérő szervnek az ajánlattevők 
által megadott információk és benyújtott 
bizonyítékok alapján ténylegesen
ellenőriznie kell, hogy az ajánlattevők 
megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

E szempontok kötelesek biztosítani a 
tényleges versenyt, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérőnek 
vagy ajánlatkérő szervnek a számára 
megfelelőnek ítélt módon ellenőriznie kell, 
hogy az ajánlattevők által megadott 
információk megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak. Ennek során biztosítják, 
hogy továbbra is érvényesüljön az 
átláthatóság és az ajánlattevőkkel való 
egyenlő bánásmód elve.

Or. de
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Indokolás

Az Európai Bíróság a Wienstrom-ügyben hozott ítéletében megállapított, az odaítélési 
szempontoknak való megfelelés az ajánlatkérők által történő ellenőrzésére vonatkozó elvek 
átvétele.

Módosítás 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, 
az esztétikai és a funkcionális jellemzőket, 
a hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, 
a környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;
b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
koncessziók esetében az adott koncesszió 
teljesítésével megbízott személyzet 
szervezete, képesítése és tapasztalata is 
figyelembe vehető, ami azzal a 
következménnyel jár, hogy a koncesszió 
odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv hozzájárulásával 
helyettesíthetők – az ajánlatkérőnek vagy 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, 
hogy a helyettesek azonos szervezeti és 
minőségi szintet biztosítanak;
c) a vevőszolgálat és a technikai 
segítségnyújtás, a szállítási határnap vagy 
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határidő, illetve a teljesítési határidő;
d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– a 2. cikk (1) bekezdésének 14. pontjában 
említett – életciklusának bármely más 
szakaszához kapcsolódó sajátos folyamat, 
amennyiben a kritériumok az említett 
folyamatokban közvetlenül érintett 
tényezőkre vonatkoznak, és az igényelt 
építési beruházások, áruk vagy 
szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamatát jellemzik.

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó előírások egyszerűsítése.

Módosítás 866
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 867
Josef Weidenholzer
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Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 868
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget; szociális vagy 
foglalkoztatáspolitikai szempontok, mint 
például a nők és a férfiak közötti 
egyenlőség előmozdítása, a különösen 
hátrányos helyzetű csoportok – különösen 
a fiatalok és szakmunkástanulók, a 
tartósan munkanélküli személyek, a
migráns hátterű személyek, a 
fogyatékossággal élő személyek –
munkaerő-piaci integrációja, valamint 
magas szintű foglalkoztatási feltételek 
ajánlattevő, alvállalkozók és a cégek általi 
biztosítása az ellátási lánc mentén;

Or. de
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Módosítás 869
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az adott koncesszió teljesítésével 
megbízott személyzet szervezete, 
képesítése és tapasztalata, valamint az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv számára 
biztosított azon lehetőség, hogy a 
megbízott személyzet helyettesítéséhez való 
hozzájárulás jogát fenntartsa magának;

Or. de

Módosítás 870
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
koncessziók esetében az adott koncesszió 
teljesítésével megbízott személyzet 
szervezete, képesítése és tapasztalata is 
figyelembe vehető, ami azzal a 
következménnyel jár, hogy a koncesszió 
odaítélését követően a koncessziós 
jogosult nem helyettesítheti az adott 
alkalmazottakat más, alacsonyabb 
képesítésű vagy kevésbé alkalmas 
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ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a helyettesek azonos szervezeti és minőségi 
szintet biztosítanak;

alkalmazottakkal, és helyettesítés esetén
az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
utólagos hozzájárulására van szükség – az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek 
ellenőriznie kell, hogy a helyettesek azonos 
szervezeti és minőségi szintet biztosítanak;

Or. es

Módosítás 871
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vevőszolgálat és a technikai 
segítségnyújtás, a szállítási határnap vagy 
határidő, illetve a teljesítési határidő;

c) a vevőszolgálat és a technikai 
segítségnyújtás, a szállítási határnap vagy 
határidő, illetve a teljesítési határidő; 
valamint minőségi feltételek a szolgáltatás 
felhasználói számára;

Or. de

Módosítás 872
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– a 2. cikk (1) bekezdésének 14. pontjában 
említett – életciklusának bármely más 
szakaszához kapcsolódó sajátos folyamat, 
amennyiben a kritériumok az említett 
folyamatokban közvetlenül érintett 
tényezőkre vonatkoznak, és az igényelt 
építési beruházások, áruk vagy 
szolgáltatások előállításának, illetve 

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– a 2. cikk (1) bekezdésének 14. pontjában 
említett – életciklusának bármely más 
szakaszához kapcsolódó sajátos folyamat, 
valamint az előállítási folyamat 
fenntarthatósága és a tisztességes 
kereskedelemre vonatkozó feltételek 
rögzítése;
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nyújtásának sajátos folyamatát jellemzik.

e) a környezetvédelmi költségekhez 
hasonló külső költségek, amelyek a 
szolgáltatásnyújtás érdekében közúton 
megtett hosszú út során keletkeznek, és 
amelyek a vasúthoz hasonló 
környezetbarát közlekedési módok révén 
történő szállítással megfelelően 
csökkenthetők;

Or. de

Módosítás 873
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az ajánlattevő megbízhatósága, 
valamint műszaki és pénzügyi kapacitása.

Or. it

Módosítás 874
Josef Weidenholzer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) ár és költségek.

Or. de

Módosítás 875
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az életciklushoz közvetlenül 
kapcsolódó külső társadalmi költségekkel 
– például a termelésnek a közvetlen 
környezetre és a szomszédos közösségekre 
gyakorolt hatásával – összefüggő szociális 
megfontolások; az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív megállapodásokban és 
szerződésekben, valamint a nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
feltételek; ezek a kötelezettségek olyan 
határokon átnyúló helyzetekben is 
alkalmazandók, amikor egy tagállam 
munkavállalói egy másik tagállamban 
nyújtanak szolgáltatásokat.

Or. de

Indokolás

Alapvetően támogatom Juvin úr javaslatát, miszerint törölni kell az odaítélési szempontokat. 
Arra az esetre, ha esetleg nem kapna ehhez többséget, csatolom ezt a módosítást.

Módosítás 876
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső környezetvédelmi költségek, feltéve, 
hogy pénzben kifejezett értékük 
meghatározható és igazolható: ezek 

b) az életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső környezetvédelmi költségek, feltéve, 
hogy pénzben kifejezett értékük 
meghatározható és igazolható: ezek 
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magukban foglalhatják az üvegházhatású 
gázok és más szennyezőanyagok 
kibocsátásának költségeit, valamint a 
klímaváltozás hatásainak csökkentésével 
kapcsolatos egyéb kiadásokat.

magukban foglalhatják a társadalmi és 
környezetvédelmi költségeket, úgymint az 
üvegházhatású gázok és más 
szennyezőanyagok kibocsátásának 
költségeit, valamint a klímaváltozás 
hatásainak csökkentésével kapcsolatos 
egyéb kiadásokat.

Or. en

Módosítás 877
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben az ajánlatkérők a költségeket 
az életciklus-költségek meghatározására 
irányuló módszer segítségével értékelik, a 
koncessziós dokumentációban fel kell 
tüntetniük az ajánlattevők által 
benyújtandó adatokat és az ajánlatkérő 
vagy ajánlatkérő szerv által az életciklus-
költségek kiszámításához alkalmazni 
kívánt módszert. Az életciklus-költségek 
értékeléséhez alkalmazott módszernek az 
alábbi feltételek mindegyikét teljesítenie 
kell:

Or. en

Módosítás 878
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tudományos adatok alapján állapítják 
meg, vagy egyéb objektív módon 
igazolható, megkülönböztetéstől mentes 

a) a módszer objektív módon igazolható, 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokon 
alapul;
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kritériumokon alapul;

Or. en

Módosítás 879
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ismételt vagy folyamatos alkalmazásra 
hozták létre;

törölve

Or. en

Módosítás 880
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) minden érdekelt fél számára 
hozzáférhető.

c) a kért adatokat az általában véve 
gondos gazdasági szereplők – köztük a 
harmadik országbeli szereplők –
elfogadható erőfeszítéssel meg tudják 
adni.

Or. en

Módosítás 881
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő Az ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő 
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szervnek lehetővé kell tennie a gazdasági 
szereplők számára, hogy ajánlataik 
életciklus-költségeit más módszer 
segítségével számítsák ki, feltéve, hogy 
bizonyítják: a módszer megfelel az a), b) és 
c) pontban rögzített követelményeknek, és 
egyenértékű az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv által jelzett módszerrel.

szervnek lehetővé kell tennie a gazdasági 
szereplők számára, hogy ajánlataik 
életciklus-költségeit más módszer 
segítségével számítsák ki, feltéve, hogy 
bizonyítják: a módszer megfelel az a), b) és 
c) pontban rögzített követelményeknek, és 
egyenértékű az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv által jelzett módszerrel. 
Annak érdekében azonban, hogy ne 
különböztessék meg azokat az 
ajánlattevőket, akik pénzt és időt 
fordítanak az ajánlatkérő szerv által jelzett 
módszertannak való megfelelésre, az 
ajánlatkérő szerv harmadik fél által 
tanúsított dokumentumot kérhet az 
egyenértékűség teljesítésének 
bizonyítékaként.

Or. en

Módosítás 882
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az Európai Unió 
jogalkotási aktussal – ideértve az 
ágazatspecifikus jogszabályok szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat –
közös módszert fogad el az életciklus-
költségek kiszámítására, ezt a módszert 
kell alkalmazni, ha a 39. cikk (4) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.

törölve

Az említett jogalkotási aktusok és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
felsorolása a II. mellékletben található. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
46. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a lista 
frissítésének tekintetében, amennyiben új 



PE497.783v03-00 90/156 AM\916835HU.doc

HU

jogszabályok elfogadása, jogszabályok 
hatályon kívül helyezése vagy módosítása 
miatt ilyen változtatás szükségesnek 
bizonyul.

Or. en

Módosítás 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az Európai Unió 
jogalkotási aktussal – ideértve az 
ágazatspecifikus jogszabályok szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat –
közös módszert fogad el az életciklus-
költségek kiszámítására, ezt a módszert 
kell alkalmazni, ha a 39. cikk (4) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.

törölve

Az említett jogalkotási aktusok és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
felsorolása a II. mellékletben található. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
46. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a lista 
frissítésének tekintetében, amennyiben új 
jogszabályok elfogadása, jogszabályok 
hatályon kívül helyezése vagy módosítása 
miatt ilyen változtatás szükségesnek 
bizonyul.

Or. de

Indokolás

Üdvözlendő, hogy ösztönzik az életciklus-költségek figyelembevételét a szerződések 
odaítélésekor. A jogi kötelezettség azonban egy jövőbeli, még nem meghatározott számítási 
módszerre vonatkozik, így ebben az időpontban a kiszámíthatatlanság miatt elutasítandó.
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Módosítás 884
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. cikk törölve
Alvállalkozás
(1) A koncessziós dokumentációban az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv kérheti 
az ajánlattevőtől, illetve valamely tagállam 
kötelezheti az ajánlatkérőt arra, hogy 
kérje az ajánlattevőtől, hogy ajánlatában
jelölje meg a szerződésnek azt a részét, 
amelyre nézve harmadik személlyel 
alvállalkozói szerződést kíván kötni, 
valamint a javasolt alvállalkozókat.
(2) Az (1) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

Or. en

Módosítás 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. cikk törölve
Alvállalkozás
(1) A koncessziós dokumentációban az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv kérheti 
az ajánlattevőtől, illetve valamely tagállam 
kötelezheti az ajánlatkérőt arra, hogy 
kérje az ajánlattevőtől, hogy ajánlatában 
jelölje meg a szerződésnek azt a részét, 
amelyre nézve harmadik személlyel 
alvállalkozói szerződést kíván kötni, 
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valamint a javasolt alvállalkozókat.
(2) Az (1) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

Or. de

Indokolás

Az ajánlattevő és az alvállalkozó közötti viszonyt a tagállamok szerződési joga szabályozza, 
amelyet ennek az irányelvnek nem kell érintenie. E rendelkezés ráadásul homályos jogi 
helyzetet teremt, mivel az alvállalkozó ezáltal már nem alvállalkozó többé, hanem 
vállalkozóvá válik. A rendelkezés azonkívül megfoszthatja az ajánlatkérőt attól a lehetőségtől, 
hogy a szerződés nem szabályszerű teljesítésére számítva visszatartsa a kifizetéseket.

Módosítás 886
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A koncessziós dokumentációban a 
koncesszióba adó kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti a 
koncesszióba adót arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje meg 
a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat. A tagállamok korlátozzák 
az ajánlattevő számára annak lehetőségét, 
hogy az elvégzendő építési beruházás, 
nyújtandó szolgáltatás vagy beszerzendő 
áru bármely részét legfeljebb három 
egymást követő szinten alvállalkozásba 
adják.

Or. en

Módosítás 887
Lara Comi
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Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Az alvállalkozókat tartalmazó 
nyilvántartást a koncessziós szerződés 
időtartama során – a helyettesítések vagy 
a bekövetkezett változások 
figyelembevételével – folyamatosan 
naprakésszé kell tenni.

Or. it

Módosítás 888
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő 
szerv kéri az ajánlattevőtől, hogy 
ajánlatában jelölje meg a szerződésnek azt 
a részét, amelyre nézve harmadik 
személlyel alvállalkozói szerződést kíván 
kötni, valamint a javasolt alvállalkozókat.

Or. de
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Módosítás 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A koncessziós dokumentációban a 
koncesszióba adó kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti a 
koncesszióba adót arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje meg 
a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat. A koncesszióba adó 
megnevezheti az építési beruházás vagy a 
szolgáltatások azon részeit, amelyek nem 
adhatók alvállalkozásba. Az ajánlattevő 
értesíti a koncesszióba adót, ha az építési 
beruházás vagy a szolgáltatások egy részét 
alvállalkozásba adja. A tagállamok 
korlátozzák az ajánlattevő számára annak 
lehetőségét, hogy az elvégzendő építési 
beruházás vagy nyújtandó szolgáltatás 
bármely részét legfeljebb három egymást 
követő szinten alvállalkozásba adják. Az 
alvállalkozói tevékenység nem 
eredményezheti a munkakörülmények 
vagy a környezetvédelmi előírások 
romlását.

Or. en

Módosítás 890
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A koncessziós dokumentációban az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv kérheti
az ajánlattevőtől, illetve valamely tagállam 

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

ajánlatkérőt arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje meg 
a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

Or. fr

Módosítás 891
Pier Antonio Panzeri

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését. A tagállamok egyetemleges 
felelősségi rendszert írnak elő a teljes 
alvállalkozói láncra. Biztosítják, hogy az 
alapvető jogokat, az uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó 
kollektív megállapodásokban 
meghatározott biztonsági és 
egészségvédelmi, szociális és munkajogi 
szabályokat és előírásokat megsértő 
fővállalkozó és az összes köztes 
alvállalkozó felelős legyen az ilyen 
jogsértésekkel kapcsolatos kifizetésekért, 
úgymint a hátralékos díjazásért, adókért 
vagy társadalombiztosítási járulékokért a 
foglalkoztató vállalkozó, illetve a 
közvetlen fővállalkozója mellett vagy 
helyett.

Or. en

Módosítás 892
Marc Tarabella



PE497.783v03-00 96/156 AM\916835HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A tagállamok előírják a teljes 
alvállalkozói lánc egyetemleges 
felelősségét. Biztosítják, hogy a fő 
koncessziós jogosult és mindazok a 
közbenső alvállalkozók, amelyek 
megsértették az uniós és nemzeti 
jogszabályokban, valamint a munkavégzés 
vagy szolgáltatásnyújtás helyén 
alkalmazandó kollektív szerződésekben 
foglalt alapvető jogokat, egészségvédelmi 
és biztonsági követelményeket vagy 
szociális jogi és munkajogi szabályokat és 
előírásokat, kötelezhetők legyenek – a 
munkáltató alvállalkozó vagy a 
munkáltatót közvetlen alvállalkozóként 
foglalkoztató ajánlatkérő mellett vagy 
helyett – e jogsértésekkel összefüggő 
kifizetések teljesítésére.
A tagállamok nemzeti jogukban a 
felelősségre vonatkozóan szigorúbb 
szabályokat is megállapíthatnak.

Or. fr

Módosítás 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok előírhatják, hogy a 
koncesszióba adó elutasíthatja a 
vállalkozó által ajánlott alvállalkozót az 
alábbi esetekben:
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i. amennyiben az alvállalkozó nem teljesíti 
a szerződést teljesítő gazdasági szereplő 
tekintetében a részvételre vonatkozóan 
előírt feltételeket;
ii. amennyiben az alvállalkozó nem 
rendelkezik képességekkel a szerződés 
vonatkozó részének megfelelő 
teljesítéséhez. 
Az alvállakozónak a szerződés 
teljesítéséhez szükséges képességeire, 
valamint az eljárásban való részvételére 
vonatkozó feltételek értékelése a szerződés 
teljesített részével arányosan történik a 36. 
cikkben megállapított kiválasztási 
szempontok alapján.

Or. pl

Módosítás 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42. cikk törölve
[...]

Or. de

Indokolás

A hatályos irányelvek elegendő szabállyal rendelkeznek a koncesszió-odaítélési eljárások 
végrehajtására vonatkozóan. E rendelkezések szükségtelen adminisztratív terhet rónak az 
ajánlatkérő szervekre és korlátozzák a koncesszió-odaítélési eljárások rugalmasságát.

Módosítás 895
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koncessziók módosítása azok időtartama 
alatt

Az odaítélt koncessziók ezen irányelv 
hatálybalépését követő módosítása

Or. it

Módosítás 896
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy koncesszió rendelkezéseit 
lényegesen módosítják annak időtartama 
alatt, az a jelen irányelv értelmében a 
koncesszió új odaítélését jelenti, ezért az 
irányelv rendelkezéseivel összhangban új 
koncesszió-odaítélési eljárást kíván.

törölve

Or. en

Módosítás 897
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy koncesszió rendelkezéseit 
lényegesen módosítják annak időtartama 
alatt, az a jelen irányelv értelmében a 
koncesszió új odaítélését jelenti, ezért az 
irányelv rendelkezéseivel összhangban új 
koncesszió-odaítélési eljárást kíván.

(1) Ha egy – ezen irányelv hatálybalépését 
követően odaítélt – koncesszió 
rendelkezéseit lényegesen módosítják 
annak időtartama alatt, az a jelen irányelv 
értelmében a koncesszió új odaítélését 
jelenti, ezért az irányelv rendelkezéseivel 
összhangban új koncesszió-odaítélési 
eljárást kíván.

Or. it
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Módosítás 898
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy koncesszió rendelkezéseit 
lényegesen módosítják annak időtartama 
alatt, az a jelen irányelv értelmében a 
koncesszió új odaítélését jelenti, ezért az 
irányelv rendelkezéseivel összhangban új
koncesszió-odaítélési eljárást kíván.

(1) A lényeges módosítások kivételével 
lehetőség van valamely koncesszió 
kiegészítő megállapodással történő 
módosítására. A koncesszió időtartama 
alatt a koncesszió rendelkezéseinek 
lényeges módosításához a jelen irányelv 
értelmében, a (6) bekezdés rendelkezéseire 
is figyelemmel, új odaítélési eljárásra van 
szükség.

Or. fr

Indokolás

Egyértelművé kell tenni a koncessziók kiegészítő módosítás útján történő módosítására 
vonatkozó rendelkezéseket, hogy a hosszú távú koncessziós szerződések jellegének megfelelő 
rugalmasabb feltételek jöjjenek létre.

Módosítás 899
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A koncesszió módosítása annak 
időtartama alatt akkor tekinthető 
lényegesnek az (1) bekezdés értelmében, 
ha a koncesszió lényegesen megváltozik az 
eredetileg megkötött koncesszióhoz képest. 
Bármely esetben, a (3) és a (4) bekezdés 
sérelme nélkül, a módosítás akkor 
tekinthető lényegesnek, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül:

törölve

a) a módosítás olyan feltételeket vezet be, 
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amelyek alapján – ha azok az eredeti 
koncesszió-odaítélési eljárás részét 
képezték volna – az eredetileg kiválasztott 
részvételre jelentkezőktől eltérő részvételre 
jelentkezők kiválasztására vagy a 
koncesszió más jelentkezőnek vagy 
ajánlattevőnek történő odaítélésére lett 
volna lehetőség;
b) a módosítás a koncessziós jogosult 
javára változtatja meg a koncesszió 
gazdasági egyensúlyát;
c) a módosítás jelentősen megváltoztatja a 
koncesszió hatályát, amely így olyan 
árukat, szolgáltatásokat és építési 
beruházásokat is magában foglal, 
amelyek eredetileg nem szerepeltek benne.

Or. en

Módosítás 900
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy szerződés módosítása annak 
tartama alatt akkor tekinthető lényegesnek
az (1) bekezdés értelmében, amennyiben a 
szerződés lényegesen megváltozik az 
eredetileg megkötött szerződéshez képest. 
Bármely esetben, a (3) és a (4) bekezdés 
sérelme nélkül, a módosítás akkor 
tekinthető lényegesnek, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül:

(2) Egy szerződés módosítása annak 
tartama alatt akkor tekinthető lényegesnek, 
ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-a) a módosítás megváltoztatja a 
koncesszió jellegét;

-aa) a koncesszió jogosultjának felváltását 
vonja maga után; 
E rendelkezés nem érvényes abban az 
esetben, ha az eredeti vállalkozó helyébe 
egyetemes vagy részleges jogutódlás 
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révén,
i. vállalati átszervezési műveleteket 
követően,
ii. vállalatok közötti vagyon- vagy 
eszközátruházás eredményeképpen,
iii. a koncessziós jogosult 
fizetésképtelenségét követően, annak 
felváltása nyomán, vagy szerződési feltétel 
alapján egy másik gazdasági szereplő lép, 
amely megfelel az eredetileg megállapított 
minőségi kiválasztási szempontoknak, 
feltéve hogy ezzel nem jár együtt a 
szerződés egyéb lényeges módosítása, és 
hogy ez nem a jelen irányelv 
alkalmazásának megkerülését célozza.

Or. fr

Indokolás

Tisztázni kell a „lényeges módosítás” fogalmát.

Módosítás 901
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a módosítás a koncessziós jogosult 
javára változtatja meg a koncesszió 
gazdasági egyensúlyát;

b) a módosítás lényegesen megváltoztatja a 
koncesszió gazdasági egyensúlyát;

Or. fr

Módosítás 902
Cristian Silviu Buşoi

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

(2a) Feltéve, hogy a koncesszió általános 
jellege nem változik, a koncesszió 
módosítása nem minősül lényegesnek, 
amennyiben: 
a) az eredeti koncessziós szerződésben 
olyan világos, pontos és egyértelmű 
felülvizsgálati záradékokban vagy 
választási lehetőségekben rendelkeztek 
róluk, amelyek megállapítják a lehetséges 
módosítások és opciók hatályát és jellegét, 
valamint azokat a feltételeket, amelyek 
esetén ezek alkalmazhatók.
b) értéke nem haladja meg a 6. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és kevesebb 
mint a koncesszió – ezen irányelv 
átültetésének határidejekor érvényes –
értékének 15%-a.
Az előző albekezdés alkalmazása céljából:
i. több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
jelenértéke alapján kell megállapítani. Az 
irányelv átültetésének határidejekor 
folyamatban lévő koncessziók esetén a 
kérdéses érték a jelen irányelv 
átültetésének határidejétől kezdve 
végrehajtott egymást követő módosítások 
együttes jelenértéke;
ii. az értéket a 6. cikkben megállapított 
módszernek megfelelően kell kiszámítani;
iii. az értéket esettől függően a jelen 
irányelv átültetésének határidejekor vagy 
– adott esetben – a tervezett módosítás 
idején érvényes reálértékben kell kifejezni.

Or. fr

Indokolás

A módosítás rugalmasabbá teszi a koncessziók módosítását.
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Módosítás 903
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Feltéve, hogy a koncesszió általános 
jellege nem változik, a koncesszió 
módosítása nem minősül lényegesnek, 
amennyiben:
a) az eredeti koncessziós szerződésben 
olyan világos, pontos és egyértelmű 
felülvizsgálati záradékokban vagy 
választási lehetőségekben rendelkeztek 
róluk, amelyek megállapítják a lehetséges 
módosítások és opciók hatályát és jellegét, 
valamint azokat a feltételeket, amelyek 
esetén ezek alkalmazhatók.
b) értéke nem haladja meg a 6. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és az eredeti 
szerződés jelenértéke 10%-ánál kevesebb.
Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
jelenértéke alapján kell megállapítani.

Or. fr

Indokolás

Az előadó elképzelésének átvétele (a jelentéstervezet 191. módosítása) egy módosítással: a 
küszöbérték a nagyobb rugalmasság érdekében 5% helyett 10%.

Módosítás 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Feltéve, hogy a koncesszió általános 
jellege nem változik, a koncesszió 
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módosítása nem minősül lényegesnek, 
amennyiben:
a) az eredeti koncessziós szerződésben 
olyan világos, pontos és egyértelmű 
felülvizsgálati záradékokban vagy 
választási lehetőségekben rendelkeztek 
róluk, amelyek megállapítják a lehetséges 
módosítások és opciók hatályát és jellegét, 
valamint azokat a feltételeket, amelyek 
esetén ezek alkalmazhatók; vagy
b) értéke nem haladja meg a 6. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és az eredeti 
szerződés jelenértéke 5%-ánál kevesebb.
Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
jelenértéke alapján kell megállapítani.

Or. fr

Indokolás

(Az előadó 191. módosításának egyértelműbbé tétele: az ezen új bekezdésben foglalt feltételek 
nem kumulatívak [„vagy” betoldása].)

Módosítás 905
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A koncessziós jogosult felváltása az (1) 
bekezdés értelmében lényeges 
módosításnak tekintendő.

törölve

Ugyanakkor az első albekezdés nem 
érvényes abban az esetben, ha az eredeti 
vállalkozó helyébe egyetemes vagy 
részleges jogutódlás révén, vállalati 
átszervezési műveleteket vagy 
fizetésképtelenséget követően vagy 
szerződési feltétel alapján egy másik 
gazdasági szereplő lép, amely megfelel az 
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eredetileg megállapított minőségi 
kiválasztási szempontoknak, feltéve, hogy 
ezzel nem jár együtt a koncesszió egyéb 
lényeges módosítása, és hogy ez nem a 
jelen irányelv alkalmazásának 
megkerülését célozza.

Or. en

Módosítás 906
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A koncessziós jogosult felváltása az (1) 
bekezdés értelmében lényeges 
módosításnak tekintendő.

törölve

Ugyanakkor az első albekezdés nem 
érvényes abban az esetben, ha az eredeti 
vállalkozó helyébe egyetemes vagy 
részleges jogutódlás révén, vállalati 
átszervezési műveleteket vagy 
fizetésképtelenséget követően vagy 
szerződési feltétel alapján egy másik 
gazdasági szereplő lép, amely megfelel az 
eredetileg megállapított minőségi 
kiválasztási szempontoknak, feltéve, hogy 
ezzel nem jár együtt a koncesszió egyéb 
lényeges módosítása, és hogy ez nem a 
jelen irányelv alkalmazásának 
megkerülését célozza.

Or. fr

Indokolás

A szöveg a (2) bekezdésbe került.

Módosítás 907
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 5. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

törölve

Or. en

Módosítás 908
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a módosítás értéke 
pénzben kifejezhető, a módosítás nem 
tekintendő lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha annak értéke nem haladja 
meg a 5. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 5%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

törölve

Or. fr
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Indokolás

Technikai módosítás (az előadó 191. módosításával együtt olvasandó: a 42. cikk (4) 
bekezdésének szövegét a 42. cikk új (2a) bekezdése tartalmazza).

Módosítás 909
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a módosítás értéke 
pénzben kifejezhető, a módosítás nem 
tekintendő lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha annak értéke nem haladja 
meg a 5. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 5%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

törölve

Or. fr

Indokolás

A szöveg a (2a) bekezdésben található.

Módosítás 910
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a módosítás értéke 
pénzben kifejezhető, a módosítás nem 
tekintendő lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha annak értéke nem haladja 
meg a 5. cikkben megállapított 

(4) Amennyiben a módosítás értéke 
pénzben kifejezhető, a módosítás nem 
tekintendő lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha annak értéke nem haladja 
meg a 5. cikkben megállapított 
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értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 5 %-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

értékhatárokat, és/vagy ha az eredeti 
szerződés árának 20%-ánál kevesebb, 
feltéve, hogy a módosítás nem változtatja 
meg a szerződés általános jellegét. Több 
egymást követő módosítás megvalósítása 
esetén ezt az értéket az egymást követő
módosítások együttes értéke alapján kell 
megállapítani.

Or. it

Módosítás 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a módosítás értéke 
pénzben kifejezhető, a módosítás nem 
tekintendő lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha annak értéke nem haladja
meg a 5. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 5 %-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

(4) Amennyiben a módosítás értéke 
pénzben kifejezhető, a módosítás nem 
tekintendő lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha annak értéke nem haladja 
meg az 5. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 20 %-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani. 
A koncesszióba adó által harmadik 
felektől kapott tényleges összegeknek az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv által a 
közbeszerzési folyamat kezdetekor becsült 
összegekhez viszonyított növekedése nem 
minősül szerződés módosításának.

Or. en

Indokolás

Az ECR képviselőcsoport fő irányelvben érvényesülő megközelítésével összhangban. 5%-ról 
legalább 20%-ra kell emelni azt az alapértéket, amelyen felül a koncessziós szerződés 
módosítása a 42. cikk (4) bekezdése értelmében „lényegesnek” tekinthető. Ezenfelül érdemes 
hangsúlyozni, hogy amennyiben a koncesszióba adónak el kell fogadnia a működési 
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kockázatokat, meg kell, hogy illessék az ebből származó előnyök.

Módosítás 912
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A koncessziómódosítások nem 
tekintendők lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha a koncessziós 
dokumentációban világos, pontos és 
egyértelmű felülvizsgálati záradékokban 
vagy választási lehetőségekben 
rendelkeztek róluk. Ezekben a 
záradékokban meg kell határozni a 
lehetséges módosítások és választási 
lehetőségek hatályát és jellegét, valamint 
azokat a feltételeket, amelyek esetén ezek 
alkalmazhatók. Olyan módosításokról és 
opciókról nem rendelkeznek, amelyek 
megváltoztatnák a koncesszió általános 
jellegét.

törölve

Or. en

Módosítás 913
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A koncessziómódosítások nem 
tekintendők lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha a koncessziós 
dokumentációban világos, pontos és 
egyértelmű felülvizsgálati záradékokban 
vagy választási lehetőségekben 
rendelkeztek róluk. Ezek a záradékok 
megállapítják a lehetséges módosítások és 

törölve
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opciók hatályát és jellegét, valamint 
azokat a feltételeket, amelyek esetén ezek 
alkalmazhatók. Olyan módosításokról és 
opciókról nem rendelkeznek, amelyek 
megváltoztatnák a koncesszió általános 
jellegét.

Or. fr

Indokolás

A szöveg a (2a) bekezdésbe került.

Módosítás 914
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A koncessziómódosítások nem 
tekintendők lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha a koncessziós 
dokumentációban világos, pontos és 
egyértelmű felülvizsgálati záradékokban 
vagy választási lehetőségekben 
rendelkeztek róluk. Ezek a záradékok 
megállapítják a lehetséges módosítások és 
opciók hatályát és jellegét, valamint azokat 
a feltételeket, amelyek esetén ezek 
alkalmazhatók. Olyan módosításokról és 
opciókról nem rendelkeznek, amelyek 
megváltoztatnák a koncesszió általános 
jellegét.

(5) A koncessziómódosítások nem 
tekintendők lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha a koncessziós 
dokumentációban világos, pontos és 
egyértelmű felülvizsgálati záradékokban 
vagy választási lehetőségekben 
rendelkeztek róluk, és ha a jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban állnak. 
Ezek a záradékok megállapítják a 
lehetséges módosítások és opciók hatályát 
és jellegét, valamint azokat a feltételeket, 
amelyek esetén ezek alkalmazhatók. Olyan 
módosításokról és opciókról nem 
rendelkeznek, amelyek megváltoztatnák a 
koncesszió általános jellegét.

Or. it

Módosítás 915
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdéstől eltérően nincs szükség 
új koncesszió-odaítélési eljárásra lényeges 
módosítások esetében, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

Nincs szükség új koncesszió-odaítélési 
eljárásra lényeges módosítások esetében, 
ha a módosítás a koncesszió 
időtartamának az irányelv hatálya alá 
tartozó tevékenység hatékonyságának 
vagy teljesítésének fenntartásához vagy 
javításához szükséges meghosszabbítására 
korlátozódik, vagy ha az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:

Or. en

Módosítás 916
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan körülmények miatt merült fel a 
módosítás igénye, amelyeket egy kellő 
gondossággal eljáró ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv nem láthatott előre;

a) olyan körülmények miatt merült fel a 
módosítás igénye, amelyeket egy kellő 
gondossággal eljáró ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv nem jelezhetett előre;

Or. fr

Indokolás

Szövegezési módosítás.

Módosítás 917
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan körülmények miatt merült fel a 
módosítás igénye, amelyeket egy kellő 

a) olyan, különösen műszaki és/vagy 
pénzügyi jellegű körülmények miatt merült 
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gondossággal eljáró ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv nem láthatott előre;

fel a módosítás igénye, amelyeket egy 
kellő gondossággal eljáró koncesszióba 
adó nem láthatott előre;

Or. en

Módosítás 918
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a módosítás nem változtatja meg a 
koncesszió általános jellegét;

törölve

Or. en

Módosítás 919
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az ajánlatkérő szervek által odaítélt azon 
koncessziók esetében, ahol az árnövekedés 
nem haladja meg az eredeti koncesszió 
értékének 50 %-át.

c) a tervezett módosítás értéke nem 
haladja meg a koncesszió jelenértékének 
50%-át. Az aktualizálást a (2a) bekezdés 
rendelkezéseinek megfelelően kell 
elvégezni.

Or. fr

Módosítás 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ajánlatkérő szervek által odaítélt azon 
koncessziók esetében, ahol az árnövekedés
nem haladja meg az eredeti koncesszió 
értékének 50 %-át.

c) az ajánlatkérő szervek által odaítélt azon 
koncessziók esetében, ahol a tervezett 
módosítás értéke nem haladja meg több 
mint 50%-kal az eredeti koncesszió 
aktualizált értékét.

Or. fr

Indokolás

Az előadó 194. módosításának technikai módosítása (a módosítás eredeti változata nem 
tagadó formában íródott).

Módosítás 921
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az ajánlatkérő szervek által odaítélt 
azon koncessziók esetében, ahol az 
árnövekedés nem haladja meg az eredeti 
koncesszió értékének 50 %-át.

f) vagy a tervezett módosítás értéke 
meghaladja a koncesszió aktualizált 
kezdeti értékének 50 %-át.

Or. en

Módosítás 922
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek 
kötelesek ezekről a módosításokról 
hirdetményt közzétenni az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában. A hirdetménynek a 
VII. mellékletben meghatározott 

A koncesszióba adó köteles ezekről a 
módosításokról hirdetményt közzétenni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában. A 
hirdetménynek a VII. mellékletben 
meghatározott információt kell 
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információt kell tartalmaznia, és azt a 28. 
cikk rendelkezéseinek megfelelően kell 
közzétenni.

tartalmaznia, és azt a 28. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően kell 
közzétenni.

Or. en

Módosítás 923
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ajánlatkérők vagy ajánlatkérő 
szervek a következő esetekben nem 
élhetnek a koncesszió módosításának 
lehetőségével:

törölve

a) amennyiben a módosítások célja a 
koncessziós jogosult teljesítményében 
jelentkező olyan hiányosságok, illetve e 
hiányosságok olyan következményeinek 
orvoslása, amelyek a szerződéses 
kötelezettségek végrehajtása révén 
orvosolhatók;
b) amennyiben a módosítások célja az 
áringadozásból eredő olyan árnövekedési 
kockázatok kompenzálása, amelyek 
jelentős hatással lehetnek a koncessziós 
jogosult teljesítményére, és amelyekre a 
koncessziós jogosult fedezeti ügyletet 
kötött.

Or. en

Módosítás 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

ba) ha a módosítás a koncesszió 
időtartamának olyan mértékű 
meghosszabbítására korlátozódik, amely 
lehetővé teszi a koncesszió jogosultja 
számára, hogy a felmerült költségek 
megtérülését kivárva fenn tudja tartani 
vagy javítani tudja a koncesszió hatálya 
alá tartozó tevékenység hatékonyságát és 
teljesítését. Az ilyen jellegű ráfordítás a 
fenti (2) bekezdés alkalmazásában nem 
minősül a koncesszió lényeges 
módosításának.

Or. en

Indokolás

A koncessziós jogosult különösen a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges létesítmények 
igénybevételével járó koncessziók esetében (a koncesszió kezdetekor előre nem látott) további 
ráfordításokra kényszerül a létesítmény piaci fejleményeknek és az ügyfelek igényeinek 
megfelelő korszerűsítése érdekében. E ráfordítások hiányában átfogó szinten romlana a 
koncessziós jogosult hatékonysága, ami ellentétes az általános érdekkel.

Módosítás 925
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Unió Bírósága a Szerződés 
258. cikke szerinti eljárásban 
megállapítja, hogy valamely tagállam 
elmulasztotta a Szerződések szerinti 
kötelezettségei teljesítését, mivel az adott 
tagállamhoz tartozó valamely ajánlatkérő 
vagy ajánlatkérő szerv a szóban forgó 
koncessziót a Szerződések és a jelen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek 
betartása nélkül ítélte oda.

törölve

Or. it
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Módosítás 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezenfelül biztosítják, hogy –
amennyiben a koncesszió lejártakor a 
koncessziós jogosult által nyújtott 
szolgáltatásokat továbbra is biztosítani 
kell – teljesülnek a következő feltételek:
a) a meglévő koncessziós jogosult számára 
minden esetben engedélyezni kell az új 
koncesszió odaítélésére irányuló 
kiválasztási eljárásban való részvételt;
b) amennyiben a koncessziót új 
jogosultnak ítélik oda, minden megfelelő 
intézkedést megtesznek annak biztosítása 
érdekében, hogy a meglévő és az új 
koncessziós jogosult közötti váltás ideje 
alatt megszakítás nélkül folytatódjon a 
szolgáltatásnyújtás;
c) az új koncessziós jogosult vagy az 
ajánlatkérő köteles kártérítést fizetni a 
meglévő koncessziós jogosultnak azokért 
a beruházásokért, amelyek a koncesszió 
lejártakor még meg nem térültek meg. 
Indokolt esetben, valamint objektív, 
átlátható és előrelátható szempontok 
alapján a tagállamok továbbá előírhatják, 
hogy a kártérítés részeként hivatkozni kell 
a meglévő koncessziós jogosult által a 
koncesszió hasznosításának ideje alatt 
kialakított és az új jogosultra átszálló jó 
hírnévre.

Or. en

Indokolás

The proposed directive establishes the principle of selective procedures to tender for the 
market of a concession, but says nothing in respect of the potential negative effects of the 
replacement of a new entrant in lieu of the previous incumbent concessionaire. When the 
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existing concessionaire has actually developed a market which was not existing (e.g. the 
development of an infrastructure which has attracted many clients), it seems appropriate to 
consider the possibility to acknowledge an indemnification for intangible goodwill that has 
been created and would be otherwise inherited for free by the newcomer.

Módosítás 927
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

V. cím törölve
A 89/665/EGK és a 98/13/EK irányelv 
módosítása
[...]

Or. en

Indokolás

A Bizottság az Európai Parlament kérése ellenére sajnálatos módon nem vizsgálta felül a 
jogorvoslatról szóló 89/665/EGK és 92/13/EK irányelvet. Jelenlegi formájukban ezek 
aránytalanul nagy adminisztratív terhet rónának a természetükből adódóan rugalmas 
eszközöket képező szolgáltatási koncessziókra.

Módosítás 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk törölve
[...]

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 929
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk törölve
[...]

Or. de

Indokolás

Az Európai Bíróság a C-324/98. sz. ügyben hozott ítéletében megállapította, hogy a 
tagállamok csupán az eljárás pártatlanságának ellenőrzését kötelesek engedélyezni.

Módosítás 930
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk törölve
[...]

Or. en

Módosítás 931
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
44 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44a. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy a 
szerződés-odaítélési eljárás 
pártatlanságának ellenőrzésére megfelelő 
eljárások állnak rendelkezésre.

Or. de

Indokolás

Az Európai Bíróság a C-324/98. sz. ügyben hozott ítéletében megállapította, hogy a 
tagállamok csupán az eljárás pártatlanságának ellenőrzését kötelesek engedélyezni.

Módosítás 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45. cikk törölve
[...]

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 933
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45. cikk törölve
[...]

Or. de

Módosítás 934
Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45. cikk törölve
[...]

Or. en

Módosítás 935
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 4. cikk (3) bekezdésében, 
a 21. cikk (3) bekezdésében, a 23. cikk (2) 
bekezdésében, a 25. cikk (3) 
bekezdésében, a 40. cikk (3) bekezdésében 
és az 52. cikk (2) bekezdésében említett 
felhatalmazást határozatlan időre kapja
[…-tól/-től][a jelen irányelv 
hatálybalépésének napja].

(2) A 23. cikk (2) bekezdésében említett,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskört […-tól/-től][a 
jelen irányelv hatálybalépésének napja]
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni.

Or. en
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Módosítás 936
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 4. cikk (3) 
bekezdésében, a 21. cikk (3) 
bekezdésében, a 23. cikk (2) 
bekezdésében, a 25. cikk (3) 
bekezdésében, a 40. cikk (3) bekezdésében 
és az 52. cikk (2) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetésének napját követő napon vagy a 
benne megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti
a benne megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetésének napját követő 
napon vagy a benne megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 937
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb 2014. június 30-ig 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb 2014. június 30-ig 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal. Ez az 
irányelv nem érinti a […]1 előtt odaítélt 
koncessziós szerződések odaítélését.
__________________
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1 az átültetés határidejének időpontja 

Or. en

Módosítás 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb 2014. június 30-ig 
megfeleljenek. Ezen rendelkezések 
szövegét haladéktalanul közlik a 
Bizottsággal.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb 2015. június 30-ig 
megfeleljenek. Ennek során a tagállamok 
biztosítják, hogy e rendelkezések nem 
érintik azokat a koncessziókat, amelyeket 
ezen időpontig ítéltek oda. Ezen 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
közlik a Bizottsággal.

Or. de

Indokolás

A módosítás célja, hogy elkerülje a folyamatban lévő koncessziós szerződésekkel kapcsolatos 
jogbizonytalanságokat.

Módosítás 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2004/17/EK irányelv 1. cikke (3) 
bekezdésének a) és b) pontjára, valamint a 
2004/18/EK irányelv 1. cikkének (3) és (4) 
bekezdésére, illetve III. címére történő 
hivatkozásokat az ezen irányelvre 

(1) A 2004/17/EK irányelv 1. cikke (3) 
bekezdésének a) és b) pontjára, valamint a 
2004/18/EK irányelv 1. cikkének (3) és (4) 
bekezdésére, illetve III. címére történő 
hivatkozásokat az ezen irányelvre 
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vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni. vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Ez az új rendelkezés bevezeti a vízügyi ágazatban és más területen tevékenykedő azon 
kapcsolt vállalkozások számára biztosított átmeneti időszakot, amelyek tevékenységei a 11. 
cikkben előírt feltételek tekintetében az összes forgalom kiszámításakor nem különíthetők el. 
Ennek köszönhetően az érintett vállalkozások anélkül alkalmazkodhatnak az új szabályokhoz, 
hogy ez átfogó struktúrájukat veszélyeztetné.

Módosítás 940
Françoise Castex

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok saját törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseikben 
valamennyi új koncessziós szerződés 
esetében 5-től 10 évig terjedő átmeneti 
időszakot engedélyeznek ezen irányelv 
rendelkezéseinek végrehajtására.

Or. en

Módosítás 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A III. melléklet 3. pontjában említett 
tevékenységre irányuló és jelenleg a 11. 
cikk szerinti kapcsolat vállalkozás által 
üzemeltetett szolgáltatási koncessziók 
időtartama ezen irányelv rendelkezéseinek 
alkalmazása nélkül meghosszabbítható, 
ha a III. melléklet 3. pontjában említett 
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tevékenységeket érintő szolgáltatásnyújtás 
tekintetében a kapcsolt vállalkozás előző 
három évre vonatkozó összes forgalmának 
100%-a ilyen szolgáltatások azon 
vállalkozások részére történő nyújtásából 
származik, amelyekhez a vállalkozás 
kapcsolódik.
Az ilyen meghosszabbításra a 49. cikk (1) 
bekezdésében szereplő időponttól számított 
3 éven belül kerülhet sor. Az így létrejövő 
szerződések mindaddig érvényesek, 
ameddig a fent említett feltételek 
teljesülnek, és legkésőbb 5 évvel a 49. cikk 
(1) bekezdésében szereplő időpontot 
követően megszűnnek.

Or. en

Indokolás

Ez az új rendelkezés bevezeti a vízügyi ágazatban és más területen tevékenykedő kapcsolt 
vállalkozások számára biztosított átmeneti időszakot, amelyek tevékenységei a 11. cikkben 
előírt feltételek tekintetében az összes forgalom kiszámításakor nem különíthetők el. Ennek 
köszönhetően az érintett vállalkozások anélkül alkalmazkodhatnak az új szabályokhoz, hogy 
ez átfogó struktúrájukat veszélyeztetné.

Módosítás 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1, 2 és 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A gáz és hő tekintetében: törölve
a) olyan rögzített hálózatok rendelkezésre 
bocsátása vagy üzemeltetése, amelyek 
rendeltetése a fogyasztók számára 
szolgáltatás teljesítése a gáz vagy hő 
előállítása, szállítása vagy elosztása terén;
b) gáz vagy hő szállítása ilyen hálózatok 
számára.
Gáz vagy hő szállítása olyan hálózatok 
részére, amelyek a fogyasztók számára 
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valamely, a 4. cikk (1) bekezdésének első 
és második albekezdésében említett 
ajánlatkérő révén teljesítenek 
szolgáltatást, nem tekinthető az (1) 
bekezdés alá tartozó tevékenységnek 
akkor, ha valamennyi alábbi feltétel 
teljesül:
c) a gáznak vagy hőnek az érintett 
szervezet általi előállítása elkerülhetetlen 
következménye egy, az e melléklet (2)–(4) 
bekezdésében említett tevékenységtől 
eltérő tevékenység végzésének;
(d) a nyilvános hálózat részére történő 
szállítás kizárólag az ilyen termelés 
gazdasági hasznosítására irányul, és a 
tárgyévet is magában foglaló előző három 
év átlaga alapján nem haladja meg a 
szervezet forgalmának 20 %-át.
2. A villamos energia tekintetében:
a) olyan rögzített hálózatok rendelkezésre 
bocsátása vagy üzemeltetése, amelyek 
rendeltetése a fogyasztók számára 
szolgáltatás teljesítése a villamos energia 
előállítása, szállítása vagy elosztása terén;
b) villamos energia szállítása ilyen 
hálózatok számára.
Ennek az irányelvnek az alkalmazásában 
a villamos energia szállítása magában 
foglalja a villamos energia termelését és 
nagykereskedelmét.
Villamos energia szállítása olyan 
hálózatok részére, amelyek a fogyasztók 
számára valamely, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első és második 
albekezdésében említett ajánlatkérő révén 
teljesítenek szolgáltatást, nem tekinthető 
az (1) bekezdés alá tartozó tevékenységnek 
akkor, ha valamennyi alábbi feltétel 
teljesül:
a) az érintett szervezet azért állít elő 
villamos energiát, mert annak 
fogyasztására egy, az ebben a 
bekezdésben, vagy e melléklet (1), (3) és 
(4) bekezdésében említett tevékenységtől 
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eltérő tevékenység végzéséhez van 
szüksége;
b) a nyilvános hálózat részére történő 
szállítás csak a szervezet saját 
fogyasztásától függ, és a tárgyévet is 
magában foglaló előző három év átlaga 
alapján nem lépte túl a szervezet össz-
energiatermelésének 30 %-át.
3. A víz tekintetében:
a) olyan rögzített hálózatok rendelkezésre 
bocsátása vagy üzemeltetése, amelyek 
rendeltetése a fogyasztók számára 
szolgáltatás teljesítése az ivóvíz előállítása, 
szállítása vagy elosztása terén;
b) ivóvíz szállítása ilyen hálózatok 
számára.
Ezt az irányelvet azokra a koncessziókra 
is alkalmazni kell, amelyeket a fent 
említett tevékenységet folytató szervezet 
ítél oda, illetve szervez, és amelyek a 
következők egyikével kapcsolatosak:
a) vízépítési projektek, öntözés vagy 
termőföld-lecsapolás, feltéve, hogy az 
ivóvízellátásra szánt víz mennyisége az 
ilyen projektek vagy az öntöző, illetve 
lecsapoló létesítmények által biztosított víz 
teljes mennyiségének több mint 20 %-a; 
vagy
b) szennyvízelvezetés vagy -kezelés.
Ivóvíz szállítása olyan hálózatok részére, 
amelyek a fogyasztók számára valamely, a 
4. cikk (1) bekezdésének első és második 
albekezdésében említett ajánlatkérő révén 
teljesítenek szolgáltatást, nem tekinthető 
az (1) albekezdés alá tartozó 
tevékenységnek akkor, ha valamennyi 
alábbi feltétel teljesül:
a) az érintett szervezet azért állít elő 
ivóvizet, mert annak fogyasztására egy, az 
e melléklet (1)–(4) bekezdésében említett 
tevékenységtől eltérő tevékenység 
végzéséhez van szüksége;
b) a nyilvános hálózat részére történő 
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szállítás csak a szervezet saját 
fogyasztásától függ, és a tárgyévet is 
magában foglaló előző három év átlaga 
alapján nem lépte túl a szervezet által 
előállított ivóvíz mennyiségének 30 %-át.

Or. de

Indokolás

A 8. cikkel kapcsolatos módosításoknak megfelelő kiigazítás.

Módosítás 943
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A gáz és hő tekintetében: Gáz vagy hő 
szállítása olyan hálózatok részére, 
amelyek a fogyasztók számára valamely, a 
4. cikk (1) bekezdésének első és második 
albekezdésében említett ajánlatkérő révén 
teljesítenek szolgáltatást, nem tekinthető 
az (1) bekezdés alá tartozó tevékenységnek 
akkor, ha valamennyi alábbi feltétel 
teljesül:

törölve

a) olyan rögzített hálózatok rendelkezésre 
bocsátása vagy üzemeltetése, amelyek 
rendeltetése a fogyasztók számára 
szolgáltatás teljesítése a gáz vagy hő 
előállítása, szállítása vagy elosztása terén;
b) gáz vagy hő szállítása ilyen hálózatok 
számára.
c) a gáznak vagy hőnek az érintett 
szervezet általi előállítása elkerülhetetlen 
következménye egy, az e melléklet (2)–(4) 
bekezdésében említett tevékenységtől 
eltérő tevékenység végzésének;
d) a nyilvános hálózat részére történő 
szállítás kizárólag az ilyen termelés 
gazdasági hasznosítására irányul, és a 
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tárgyévet is magában foglaló előző három 
év átlaga alapján nem haladja meg a 
szervezet forgalmának 20 %-át.

Or. en

Módosítás 944
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A villamos energia tekintetében: törölve
a) olyan rögzített hálózatok rendelkezésre 
bocsátása vagy üzemeltetése, amelyek 
rendeltetése a fogyasztók számára 
szolgáltatás teljesítése a villamos energia 
előállítása, szállítása vagy elosztása terén;
b) villamos energia szállítása ilyen 
hálózatok számára.
Ennek az irányelvnek az alkalmazásában 
a villamos energia szállítása magában 
foglalja a villamos energia termelését és 
nagykereskedelmét.
Villamos energia szállítása olyan 
hálózatok részére, amelyek a fogyasztók 
számára valamely, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első és második 
albekezdésében említett ajánlatkérő révén 
teljesítenek szolgáltatást, nem tekinthető 
az (1) bekezdés alá tartozó tevékenységnek 
akkor, ha valamennyi alábbi feltétel 
teljesül:
a) az érintett szervezet azért állít elő 
villamos energiát, mert annak 
fogyasztására egy, az ebben a 
bekezdésben, vagy e melléklet (1), (3) és 
(4) bekezdésében említett tevékenységtől 
eltérő tevékenység végzéséhez van 
szüksége;
b) a nyilvános hálózat részére történő 
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szállítás csak a szervezet saját
fogyasztásától függ, és a tárgyévet is 
magában foglaló előző három év átlaga 
alapján nem lépte túl a szervezet össz-
energiatermelésének 30 %-át.

Or. en

Módosítás 945
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a 
villamos energia szállítása magában 
foglalja a villamos energia termelését és 
nagykereskedelmét.

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a 
villamos energia szállítása magában 
foglalja a termelést és az ellátást (a 
nagykereskedelmet és a végfelhasználókat 
célzó kiskereskedelmet).

Or. fr

Indokolás

Az ágazati irányelv rendelkezéseivel összhangot teremtő módosítás.

Módosítás 946
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A víz tekintetében: törölve
a) olyan rögzített hálózatok rendelkezésre 
bocsátása vagy üzemeltetése, amelyek 
rendeltetése a fogyasztók számára 
szolgáltatás teljesítése az ivóvíz előállítása, 
szállítása vagy elosztása terén;
b) ivóvíz szállítása ilyen hálózatok 
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számára.
Ezt az irányelvet azokra a koncessziókra 
is alkalmazni kell, amelyeket a fent 
említett tevékenységet folytató szervezet 
ítél oda, illetve szervez, és amelyek a 
következők egyikével kapcsolatosak:
a) vízépítési projektek, öntözés vagy 
termőföld-lecsapolás, feltéve, hogy az 
ivóvízellátásra szánt víz mennyisége az 
ilyen projektek vagy az öntöző, illetve 
lecsapoló létesítmények által biztosított víz 
teljes mennyiségének több mint 20 %-a;
b) szennyvízelvezetés vagy -kezelés.
Ivóvíz szállítása olyan hálózatok részére, 
amelyek a fogyasztók számára valamely, a 
4. cikk (1) bekezdésének első és második 
albekezdésében említett ajánlatkérő révén 
teljesítenek szolgáltatást, nem tekinthető 
az (1) albekezdés alá tartozó 
tevékenységnek akkor, ha valamennyi 
alábbi feltétel teljesül:
a) az érintett szervezet azért állít elő 
ivóvizet, mert annak fogyasztására egy, az 
e melléklet (1)–(4) bekezdésében említett 
tevékenységtől eltérő tevékenység 
végzéséhez van szüksége;
b) a nyilvános hálózat részére történő 
szállítás csak a szervezet saját 
fogyasztásától függ, és a tárgyévet is 
magában foglaló előző három év átlaga 
alapján nem lépte túl a szervezet által 
előállított ivóvíz mennyiségének 30 %-át.

Or. en

Módosítás 947
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A víz tekintetében: törölve
a) olyan rögzített hálózatok rendelkezésre 
bocsátása vagy üzemeltetése, amelyek 
rendeltetése a fogyasztók számára 
szolgáltatás teljesítése az ivóvíz előállítása, 
szállítása vagy elosztása terén;
b) ivóvíz szállítása ilyen hálózatok 
számára.
Ezt az irányelvet azokra a koncessziókra 
is alkalmazni kell, amelyeket a fent 
említett tevékenységet folytató szervezet 
ítél oda, illetve szervez, és amelyek a 
következők egyikével kapcsolatosak:
a) vízépítési projektek, öntözés vagy 
termőföld-lecsapolás, feltéve, hogy az 
ivóvízellátásra szánt víz mennyisége az 
ilyen projektek vagy az öntöző, illetve 
lecsapoló létesítmények által biztosított víz 
teljes mennyiségének több mint 20 %-a; 
vagy
b) szennyvízelvezetés vagy -kezelés.
Ivóvíz szállítása olyan hálózatok részére, 
amelyek a fogyasztók számára valamely, a 
4. cikk (1) bekezdésének első és második 
albekezdésében említett ajánlatkérő révén 
teljesítenek szolgáltatást, nem tekinthető 
az (1) albekezdés alá tartozó 
tevékenységnek akkor, ha valamennyi 
alábbi feltétel teljesül:
a) az érintett szervezet azért állít elő 
ivóvizet, mert annak fogyasztására egy, az 
e melléklet (1)–(4) bekezdésében említett 
tevékenységtől eltérő tevékenység 
végzéséhez van szüksége;
b) a nyilvános hálózat részére történő 
szállítás csak a szervezet saját 
fogyasztásától függ, és a tárgyévet is 
magában foglaló előző három év átlaga 
alapján nem lépte túl a szervezet által 
előállított ivóvíz mennyiségének 30 %-át.
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Or. de

Módosítás 948
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A víz tekintetében: törölve
a) olyan rögzített hálózatok rendelkezésre 
bocsátása vagy üzemeltetése, amelyek
rendeltetése a fogyasztók számára 
szolgáltatás teljesítése az ivóvíz előállítása, 
szállítása vagy elosztása terén;
b) ivóvíz szállítása ilyen hálózatok 
számára.
Ezt az irányelvet azokra a koncessziókra 
is alkalmazni kell, amelyeket a fent 
említett tevékenységet folytató szervezet 
ítél oda, illetve szervez, és amelyek a 
következők egyikével kapcsolatosak:
a) vízépítési projektek, öntözés vagy 
termőföld-lecsapolás, feltéve, hogy az 
ivóvízellátásra szánt víz mennyisége az 
ilyen projektek vagy az öntöző, illetve 
lecsapoló létesítmények által biztosított víz 
teljes mennyiségének több mint 20 %-a; 
vagy
b) szennyvízelvezetés vagy -kezelés.
Ivóvíz szállítása olyan hálózatok részére, 
amelyek a fogyasztók számára valamely, a 
4. cikk (1) bekezdésének első és második 
albekezdésében említett ajánlatkérő révén 
teljesítenek szolgáltatást, nem tekinthető 
az (1) albekezdés alá tartozó 
tevékenységnek akkor, ha valamennyi 
alábbi feltétel teljesül:
a) az érintett szervezet azért állít elő 
ivóvizet, mert annak fogyasztására egy, az 
e melléklet (1)–(4) bekezdésében említett 
tevékenységtől eltérő tevékenység 
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végzéséhez van szüksége;
b) a nyilvános hálózat részére történő 
szállítás csak a szervezet saját 
fogyasztásától függ, és a tárgyévet is 
magában foglaló előző három év átlaga 
alapján nem lépte túl a szervezet által 
előállított ivóvíz mennyiségének 30 %-át.

Or. de

Módosítás 949
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A lakosság számára vasúton, 
automatizált rendszerekkel, villamossal, 
trolibusszal, autóbusszal vagy
drótkötélpályán történő közlekedés terén 
szolgáltatást nyújtó hálózatok 
rendelkezésre bocsátásával vagy 
üzemeltetésével kapcsolatos 
tevékenységek.

4. A lakosság számára vasúton, 
automatizált rendszerekkel, villamossal, 
trolibusszal, autóbusszal vagy 
drótkötélpályán történő közlekedés terén 
szolgáltatást nyújtó hálózatok 
rendelkezésre bocsátásával vagy 
üzemeltetésével kapcsolatos 
tevékenységek, amennyiben ezeket más 
közösségi eszköz nem szabályozza.

Or. en

Módosítás 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A lakosság számára vasúton, 
automatizált rendszerekkel, villamossal, 
trolibusszal, autóbusszal vagy 
drótkötélpályán történő közlekedés terén 
szolgáltatást nyújtó hálózatok 
rendelkezésre bocsátásával vagy 

4. A lakosság számára vasúton, 
automatizált rendszerekkel, villamossal, 
trolibusszal, autóbusszal vagy 
drótkötélpályán történő közlekedés terén –
a lakosság általános közlekedési 
igényeinek kielégítése érdekében –
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üzemeltetésével kapcsolatos
tevékenységek.

szolgáltatást nyújtó hálózatok 
rendelkezésre bocsátásával vagy 
üzemeltetésével kapcsolatos 
tevékenységek.

Or. it

Indokolás

A módosítás nyilvánvalóvá teszi, hogy nem lehet összekapcsolni a hálózati közlekedési 
szolgáltatásokat az olyan közlekedési szolgáltatások biztosításával és működtetésével, 
amelyeknek – mint a kötélvontatású vasútnak – nem a lakosság általános közlekedési 
igényeinek a kielégítésére, hanem pusztán a hegyvidék felfedezéséhez kapcsolódó 
idegenforgalmi, üdülési, szórakozási és sporttal kapcsolatos tevékenységek biztosítására 
irányulnak.

Módosítás 951
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedési szolgáltatások esetében 
akkor lehet hálózat létezéséről beszélni, 
ha a szolgáltatást valamely tagállam 
illetékes hatósága által meghatározott 
üzemeltetési feltételek, például az 
útvonalakra, a rendelkezésre bocsátandó 
közlekedési kapacitásra vagy a 
szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó 
feltételek alapján végzik.

törölve

Or. en

Módosítás 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedési szolgáltatások esetében 
akkor lehet hálózat létezéséről beszélni, ha 
a szolgáltatást valamely tagállam illetékes 
hatósága által meghatározott üzemeltetési 
feltételek, például az útvonalakra, a 
rendelkezésre bocsátandó közlekedési 
kapacitásra vagy a szolgáltatás 
gyakoriságára vonatkozó feltételek alapján 
végzik.

A közlekedési szolgáltatások esetében 
akkor lehet hálózat létezéséről beszélni, ha 
a szolgáltatást valamely tagállam illetékes 
hatósága által meghatározott üzemeltetési 
feltételek, például az útvonalakra, a 
rendelkezésre bocsátandó közlekedési 
kapacitásra vagy a szolgáltatás 
gyakoriságára vonatkozó feltételek alapján 
végzik. Minden esetben ki kell zárni 
azokat a közlekedési rendszerekkel 
kapcsolatos tevékenységeket, amelyek –
szerkezeti vagy funkcionális jellemzőik 
alapján – kizárólag olyan idegenforgalmi, 
üdülési vagy sporttal kapcsolatos 
szolgáltatás nyújtására irányuló 
vállalkozói tevékenységekre irányulnak, 
amelyeknek biztosítása nem szerepel az 
ajánlatkérő szervek feladatai vagy az 
ajánlatkérők tevékenységei között.

Or. it

Indokolás

A módosítás nyilvánvalóvá teszi, hogy nem lehet összekapcsolni a hálózati közlekedési 
szolgáltatásokat az olyan közlekedési szolgáltatások biztosításával és működtetésével, 
amelyeknek – mint a kötélvontatású vasútnak – nem a lakosság általános közlekedési 
igényeinek a kielégítésére, hanem pusztán a hegyvidék felfedezéséhez kapcsolódó 
idegenforgalmi, üdülési, szórakozási és sporttal kapcsolatos tevékenységek biztosítására 
irányulnak.

Módosítás 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

rendelkezésre bocsátása légi, tengeri vagy 
belvízi fuvarozók, vagy e 
terminállétesítmények üzemeltetői részére, 
akik e létesítmények megépítése után 
azokra használati jogot kapnak.

Or. en

Indokolás

A beillesztett szöveg tisztázni kívánja az akkor felmerülő bizonytalanságokat, amikor egy ilyen 
létesítményt építő gazdasági szereplő azt terminálüzemeltetőként nem hasznosítja közvetlenül, 
hanem adott ellenszolgáltatásért harmadik félnek bérbe adja. Ebben az esetben a bérbeadó és 
a bérlő közötti kapcsolat nem tekinthető szolgáltatásnyújtásra irányuló koncessziónak.

Módosítás 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A terminállétesítmények esetében nem olyan általános infrastruktúráról van szó, amelyet az 
ajánlatkérők tevékenysége magában foglal, hanem egyfajta felépítményről, amelyet a 
magánvállalkozók tevékenysége foglal magában.

Módosítás 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 melléklet – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége.

törölve

Or. de

Indokolás

Ez az információ a koncesszió teljesítése szempontjából lényegtelen, ezért törölhető. Az 1. 
bekezdésben elegendő információt kérnek az ajánlatkérőről.

Módosítás 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése.

Módosítás 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A koncesszió(k) becsült összértéke:
amennyiben a koncesszió részekből áll, ezt 
az információt mindegyik rész esetében 
meg kell adni, a koncesszió becsült 
összértékének kiszámításához használt 
részletes módszerrel együtt, a 6. cikknek 

törölve
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megfelelően.

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése.

Módosítás 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 melléklet – 10 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) adott esetben annak feltüntetése, hogy 
a szerződést védett műhelyek számára 
tartják fenn vagy az csak védett 
munkahely-teremtési programok 
keretében teljesíthető;

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése.

Módosítás 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 melléklet – 10 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) adott esetben annak feltüntetése, hogy 
a szolgáltatás teljesítését törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések 
alapján egy meghatározott szakma 
számára tartják-e fenn; a törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre 
való hivatkozás,

törölve
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Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése.

Módosítás 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 melléklet – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. Adott esetben, a koncesszió 
teljesítésének egyedi feltételei.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó előírások egyszerűsítése.

Módosítás 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 melléklet – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. Adott esetben az elektronikus 
kommunikációs eszközök használatához 
kapcsolódó követelmények és feltételek 
megjelölése.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó előírások egyszerűsítése.
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Módosítás 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 melléklet – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a 
koncesszió európai uniós alapokból 
finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos-e.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós hirdetményeknek csak olyan információkat kell tartalmazniuk, amelyekre a 
lehetséges érdekelteknek az ajánlattételhez szükségük van. Nem egyértelmű, hogy ehhez miért 
van szükség ezekre az információkra.

Módosítás 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 melléklet – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a 
koncesszió európai uniós alapokból 
finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos-e.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó előírások egyszerűsítése.

Módosítás 964
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A közbeszerzés leírása: az építési 
beruházás jellege és terjedelme, az 
árubeszerzés jellege és mennyisége, illetve 
értéke, a szolgáltatás jellege és terjedelme. 
Amennyiben a koncesszió több részből áll, 
ezt az információt mindegyik rész esetében 
meg kell adni. Adott esetben az opciók 
leírása.

5. A koncesszió leírása: az építési 
beruházás jellege és terjedelme, az 
árubeszerzés jellege és mennyisége, illetve 
értéke, a szolgáltatás jellege és terjedelme.

Or. en

Módosítás 965
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A 39. cikkben említett, a koncesszió 
vagy koncessziók odaítélésénél 
alkalmazott szempontok.

törölve

Or. en

Módosítás 966
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A beérkezett ajánlatok száma elnyert 
pályázatonként, az alábbiak 
feltüntetésével:

törölve

a) azon gazdasági szereplők által 
benyújtott ajánlatok száma, amelyek kis-
és középvállalkozások,
b) a külföldről érkezett ajánlatok száma;
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c) az elektronikusan benyújtott ajánlatok 
száma.

Or. en

Módosítás 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Minden szerződés-odaítélés esetében a 
nyertes ajánlattevő(k) neve, címe és 
NUTS-kódja, telefonszáma, faxszáma, e-
mail és internetcíme, feltüntetve, ha

törölve

a) a nyertes ajánlattevő kis- vagy 
középvállalkozás,
b) a szerződést konzorciumnak ítélték oda.

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése.

Módosítás 968
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 10 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Minden szerződés-odaítélés esetében a 
nyertes ajánlattevő(k) neve, címe és 
NUTS-kódja, telefonszáma, faxszáma, e-
mail- és internetcíme, feltüntetve, hogy:

10. Minden szerződés-odaítélés esetében a 
nyertes ajánlattevő(k) neve, címe és 
NUTS-kódja, telefonszáma, faxszáma, e-
mail és internetcíme.

Or. en
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Módosítás 969
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 10 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyertes ajánlattevő kis- vagy 
középvállalkozás-e,

törölve

Or. en

Módosítás 970
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 10 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szerződést konzorciumnak ítélték oda. törölve

Or. en

Módosítás 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Az odaítélt koncesszió értéke és fő 
pénzügyi feltételei, többek között a díjak és 
árak.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése; e rendelkezés 
ezenkívül ellentétes a gazdasági szereplő gazdasági érdekeivel.
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Módosítás 972
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Az odaítélt koncesszió értéke és fő 
pénzügyi feltételei, többek között a díjak és 
árak.

11. Az odaítélt koncesszió értéke és fő 
pénzügyi feltételei.

Or. en

Módosítás 973
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Adott esetben, minden koncesszió-
odaítélés esetében a koncesszió azon része 
és annak értéke, amely tekintetében 
valószínűleg harmadik személyekkel 
fognak szerződést kötni.

törölve

Or. en

Módosítás 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. Arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a 
koncesszió európai uniós alapokból 
finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos-e.

törölve
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Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése;

Módosítás 975
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A felügyeleti szerv, valamint a 
jogorvoslatért felelős és adott esetben 
békéltetési eljárást lebonyolító szerv neve 
és címe. A jogorvoslati eljárásra vonatkozó 
határidővel kapcsolatos pontos információ, 
illetve szükség esetén annak a szervnek a 
neve, címe, telefonszáma, faxszáma és e-
mail címe, amelytől ez az információ 
beszerezhető.

14. A jogorvoslatért felelős és adott 
esetben békéltetési eljárást lebonyolító 
szerv neve és címe. A jogorvoslati eljárásra 
vonatkozó határidővel kapcsolatos pontos 
információ, illetve szükség esetén annak a 
szervnek a neve, címe, telefonszáma, 
faxszáma és e-mail címe, amelytől ez az 
információ beszerezhető.

Or. en

Módosítás 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. A koncesszió becsült összértéke 
kiszámításának részletes módszere, a 6. 
cikknek megfelelően.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése; e rendelkezés 
ráadásul jogviták veszélyét jelentheti a kisebb ajánlatkérő szervek számára.
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Módosítás 977
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – I pont – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. A koncesszió becsült összértéke 
kiszámításának részletes módszere, a 6. 
cikknek megfelelően.

17. A koncesszió becsült összértéke 
kiszámításának módszere, a 6. cikknek 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 978
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 melléklet – II pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. A 27. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK 
MEGFELELŐEN KÖZZÉTETT, 
KONCESSZIÓS ELJÁRÁS 
EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ 
TÁJÉKOZTATÓBAN 
FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

törölve

1. Az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő , valamint eltérés esetén 
annak a szervnek a neve, azonosító száma 
(amennyiben a nemzeti jog rendelkezik 
róla), címe és NUTS-kódja, telefonszáma, 
faxszáma, e-mail és internetcíme, 
amelytől további információkat lehet 
kérni.
2. A beszerzés leírása: az építési 
beruházás jellege és terjedelme, az 
árubeszerzés jellege és mennyisége, illetve 
értéke, a szolgáltatás jellege és terjedelme, 
amennyiben a koncesszió részekből áll, ezt 
az információt mindegyik rész esetében 
meg kell adni. Adott esetben az opciók 
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leírása.
3. A CPV-nómenklatúra szerinti 
hivatkozási szám(ok).
4. Az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő típusa és a fő tevékenység.
5. A koncesszió odaítéléséről szóló döntés 
vagy döntések időpontja;
6. Minden egyes koncesszió-odaítélés 
esetében azon gazdasági szereplők neve, 
címe és NUTS-kódja, telefonszáma, 
faxszáma, e-mail és internetcíme, 
amelyeknek koncessziót ítéltek oda.
7. Az odaítélt koncesszió értéke és fő 
pénzügyi feltételei, többek között a díjak és 
árak.
8. A koncesszió becsült összértéke 
kiszámításának részletes módszere, a 6. 
cikknek megfelelően.

Or. en

Módosítás 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
6 melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az odaítélt koncesszió értéke és fő 
pénzügyi feltételei, többek között a díjak és 
árak.

törölve

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése; e rendelkezés 
ráadásul ellentétes az üzleti titoktartás tiszteletben tartásával.

Módosítás 980
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
7 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VII. melléklet törölve
[...]

Or. en

Módosítás 981
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIII. melléklet törölve
[...]

Or. en

Módosítás 982
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
9 melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió Kiadóhivatala a 28. cikk 
(5) bekezdésében említett visszaigazolást 
küld az ajánlatkérő szervnek vagy az 
ajánlatkérőnek.

Az Európai Unió Kiadóhivatala a 28. cikk 
(2) bekezdésében említett visszaigazolást 
küld az ajánlatkérő szervnek vagy az 
ajánlatkérőnek.

Or. en

Módosítás 983
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
9 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Kiegészítő, illetve további információk 
közzététele

törölve

Az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők 
a dokumentációt és a kiegészítő 
dokumentumokat teljes egészében 
közzéteszik az interneten.

Or. en

Módosítás 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
9 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Kiegészítő, illetve további információk 
közzététele

törölve

Az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők 
a dokumentációt és a kiegészítő 
dokumentumokat teljes egészében 
közzéteszik az interneten.

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése;

Módosítás 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
9 melléklet – 3 pont



PE497.783v03-00 150/156 AM\916835HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A hirdetmények elektronikus 
feladásához létrehozott formátum és 
eljárás

törölve

A Bizottság által a hirdetmények 
elektronikus feladásához létrehozott 
formátum és eljárás a 
„http://http://simap.europa.eu” 
internetcímen érhető el.

Or. de

Indokolás

A koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése.

Módosítás 986
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
10 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

X. melléklet törölve
[...]

Or. en

Módosítás 987
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
10 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Xa. melléklet
A 17. CIKKBEN EMLÍTETT 

SZOLGÁLTATÁSOK
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CPV-kód leírása
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; 85000000-9-től 85323000-9-
ig; (kivéve 85321000-5 és 85322000-2); 
98133100-5 és 98200000-5 / 
Egészségügyi, szociális és kapcsolódó 
szolgáltatások
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 
79995000-5-től 79995200-7-ig; 80100000-
5-től 80660000-8-ig (kivéve 80533000-9, 
80533100-0, 80533200-1); 92000000-1-től 
92700000-8-ig (kivéve 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-6)/ Közigazgatási 
oktatási, egészségügyi és kultúrával 
kapcsolatos szolgáltatások;
75300000-9/ Kötelező 
társadalombiztosításhoz kötődő 
szolgáltatások
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Segélyekkel, támogatásokkal és 
juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások
98000000-3; 55521100-9/ Egyéb 
közösségi, szociális és személyi 
szolgáltatások
98120000-0/ Szakszervezetek által nyújtott 
szolgáltatások
98131000-0/ Vallási szolgáltatások
61000000-5-től 61530000-9-ig; 63370000-
3-tól 63372000-7-ig/ Vízi szállítási 
szolgáltatások
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; 63000000-9-től 63600000-5-
ig (kivéve 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7/ 
Szállítási mellék- és kiegészítő 
szolgáltatások
74500000-4-től 74540000-6-ig (kivéve 
74511000-4); 95000000-2-től 95140000-5-
ig/ Személyzetelhelyezési és -ellátási 
szolgáltatások
74600000-5-től 74620000-1-ig/ Nyomozási 
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és biztonsági szolgáltatások, kivéve a 
páncélozott járművel végzett 
szolgáltatásokat
74875000-3-tól 74875200-5-ig, és 
92000000-1-től 92622000-7-ig (kivéve 
92230000-2) /Szórakoztató,, kulturális és 
sportszolgáltatások

Or. en

Módosítás 988
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

XI. melléklet törölve
A 4. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK b) 
PONTJÁBAN EMLÍTETT EURÓPAI 
UNIÓS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE
Azok a jogok, amelyeket olyan eljárás 
során adtak meg, amelyben biztosították a 
megfelelő nyilvánosságot, és amelyben a 
jogok megadása objektív kritériumok 
alapján történt, ezen irányelv értelmében 
nem tartoznak a „különleges, illetve 
kizárólagos jogok” körébe. A következő 
felsorolásban olyan, megfelelő előzetes 
átláthatóságot biztosító, az Európai Unió 
más jogi aktusai alapján engedélyek 
megadását szolgáló eljárások szerepelnek, 
amelyek nem tartoznak a különleges, 
illetve kizárólagos jogok körébe.
a) Földgázberendezések üzemeltetésére 
vonatkozó engedély megadása a 98/30/EK 
irányelv 4. cikke alapján.
b) Új villamosenergia-termelő 
létesítmények építésére vonatkozó 
engedély vagy ajánlati felhívás a 
96/92/EK irányelv rendelkezéseivel 
összhangban.
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c) Nem fenntartott vagy nem fenntartandó 
postai szolgáltatással kapcsolatos 
engedélyek megadása a 97/67/EK irányelv 
9. cikkében meghatározott eljárásokkal 
összhangban.
d) A szénhidrogének kitermelését 
magában foglaló tevékenység folytatására 
vonatkozó engedély megadása a 94/22/EK 
irányelvvel összhangban.
e) Közszolgáltatási szerződések az 
1370/2007/EK rendelet értelmében, 
amelyeket versenytárgyalási eljárás 
alapján ítéltek oda az 5. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 989
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
12 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

XII. melléklet törölve
AZ AJÁNLATOK ÉS JELENTKEZÉSEK 
ELEKTRONIKUS ÁTVÉTELÉHEZ 
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKRE 
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
1. Az ajánlatok és jelentkezések 
elektronikus úton történő benyújtásához 
szükséges eszközöknek – műszakilag és 
megfelelő eljárások segítségével –
biztosítaniuk kell legalább a következőket:
a) az ajánlatok és részvételi jelentkezések 
benyújtásának napja és időpontja 
pontosan meghatározható;
a) ésszerű módon biztosítható legyen, 
hogy a megállapított határidők előtt senki 
ne férhessen hozzá az e követelmények 
szerint továbbított adatokhoz;
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b) amennyiben az említett hozzáférési 
tilalmat megsértik, ésszerű módon 
biztosítható legyen a tilalom 
megsértésének egyértelmű 
felderíthetősége;
c) csak az arra jogosult személyek 
állapíthassák meg, illetve változtathassák 
meg a beérkezett adatok megnyitásának 
időpontját;
d) a koncesszió-odaítélési eljárás 
különböző szakaszai folyamán a 
benyújtott adatok összességéhez vagy egy 
részéhez való hozzáférés csak az arra 
jogosult személyek egyidejű intézkedése 
révén lehetséges;
e) az arra jogosult személyek egyidejű 
intézkedése csak az előírt időpontot 
követően biztosíthasson hozzáférést a 
továbbított adatokhoz;
f) az e követelményeknek megfelelően 
beérkezett és megnyitott adatok csak az 
azok megismerésére jogosult személyek 
számára maradnak hozzáférhetők, és
g) az ajánlatok hitelesítésének meg kell 
felelnie az ebben a mellékletben 
megállapított követelményeknek.

Or. en

Módosítás 990
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

XIII. melléklet törölve
A SZOCIÁLIS ÉS EGYÉB 
MEGHATÁROZOTT 
SZOLGÁLTATÁSOKRA IRÁNYULÓ 
KONCESSZIÓKRA VONATKOZÓ 
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓKBAN 
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FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK
(a 26. cikk (3) bekezdése)
1. Az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő, valamint eltérés esetén annak 
a szervnek a neve, azonosító száma 
(amennyiben a nemzeti jog előírja), címe 
és NUTS-kódja, telefonszáma, faxszáma, 
e-mail és internetcíme, amelytől további 
információt lehet kérni.
2. Adott esetben az az e-mail vagy 
internetcím, amelyen a dokumentáció és 
minden kiegészítő dokumentum 
hozzáférhető.
3. Az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége.
4. A CPV-nómenklatúra szerinti 
hivatkozási szám(ok); amennyiben a 
szerződés részekből áll, ezt az információt 
mindegyik rész esetében meg kell adni.
5. A szolgáltatásra irányuló koncesszió fő 
teljesítési helyének NUTS-kódja.
6. A szolgáltatások meghatározása és 
adott esetben a beszerzendő mellékes 
építési beruházások és áruk.
7. A koncesszió(k) becsült összértéke; 
amennyiben a koncesszió részekből áll, ezt 
az információt mindegyik rész esetében 
meg kell adni.
8. Részvételi feltételek.
9. Adott esetben az(ok) a határidő(k), 
ameddig az ajánlatkérő szervet vagy az 
ajánlatkérőt értesíteni kell a részvételi 
szándékról.
10. Adott esetben az alkalmazandó 
odaítélési eljárás főbb jellemzőinek rövid 
leírása.
11. Bármely más lényeges információ.

Or. en



PE497.783v03-00 156/156 AM\916835HU.doc

HU


