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Tárgy: Az osztrák Szövetségi Tanács indokolással ellátott véleménye a koncessziós 
szerződések odaítéléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük az osztrák Szövetségi Tanácsnak a fentebb 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.



PE480.838v01-00 2/4 CM\891249HU.doc

HU

A Szövetségi Tanács Uniós Ügyekkel Foglalkozó Bizottsága a 2012. február 1-jei ülésén az 
alábbi európai uniós előterjesztéssel kapcsolatban:

COM(2011) 897 végleges
A koncessziós szerződések odaítéléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat
(67819/EU XXIV.GP)

az alábbi indokolással ellátott véleményt fogadta el a Szövetségi Alkotmány (B-VG) 23g. 
cikkének (1) bekezdése szerint, a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról 
szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkével összefüggésben.

Melléklet
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INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNY

a Szövetségi Tanács Uniós Ügyekkel Foglalkozó Bizottsága részéről

2012. február 1.

a Szövetségi Alkotmány (B-VG) 23g. cikkének (1) bekezdése szerint, a szubszidiaritás és 
az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkével összefüggésben

COM(2011)897 végleges
A koncessziós szerződések odaítéléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat

A. Vélemény

A vélemény tárgyát képező tervezet nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével.

B. Indokolás

Az Európai Bizottság többszöri átütemezés után 2011. december 20-án közzétette a 
koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelvre irányuló javaslatot (COM(2011)897). 
E javaslat hatálya a szolgáltatásnyújtásra és építési beruházásra irányuló koncessziós 
szerződések odaítélésére terjed ki, és az odaítélési eljárások összehangolásáról szóló 
2004/18/EK irányelv, illetve az elosztási ágazatról szóló 2004/17/EK irányelv módosítására 
irányuló javaslatokkal egyszerre fogadták el. A koncessziós szerződések alapvetően abban 
különböznek a közbeszerzési szerződésektől, hogy a szolgáltatásnyújtók díjazásukat nem az 
államtól kapják, hanem a szolgáltatás igénybevevőin keresztül közvetlenül refinanszírozzák 
magukat.

Ebben az irányelvre irányuló javaslatban az Európai Bizottság egyértelműen túllép az Európai 
Bíróságnak (EUB) a koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatos ítélkezési gyakorlatán. Az EUB ítélkezési gyakorlatából már most is kitűnik, 
hogy a koncessziós szerződésekre az elsődleges európai jog alapelvei 
(megkülönböztetésmentesség, átláthatóság, belső piac, verseny) alkalmazandók. Az EUB 
korábban már számos ponton egyértelműsítette a szolgáltatásnyújtásra irányuló koncessziós 
szerződések átruházását és bizonyos európai szintű kifejezéseket, amelynek nyomán – a 
Bizottság vélekedésétől eltérően – már nincs joghézag. Ekképpen az Európai Parlamentben 
(EP) 2011. május 18-án nagy többséggel elfogadott, a közbeszerzéseket érintő új 
fejleményekről szóló jelentés szintén a szolgáltatási koncessziós szerződésekre vonatkozó 
európai jogi aktus ellenében foglalt állást.

Alapvetően az EUSZ 5. cikkére kell hivatkoznunk, amely szerint az Unió csak akkor és 
annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem 
központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a 
tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók. 
Az irányelvre irányuló javaslatban is szereplő szolgáltatási koncessziók rendszerint általános 
gazdasági érdekű szolgáltatás (ÁGÉSZ) nyújtásával függnek össze. A Lisszaboni Szerződés 
(EUSZ 3. cikk, EUMSZ 14. és 108. cikk, 26. és 27. jegyzőkönyv) kiemelte az ÁGÉSZ 
társadalmi és területi kohézió elősegítésében betöltött különleges szerepét, és bővítette a 
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tagállamok mérlegelési jogkörét. Az e területre vonatkozó újabb szabályozást ezért kritikusan 
kell szemlélni. Mindenekelőtt azért, mivel az EUSZ 4. cikke (2) bekezdésének első mondata 
kimondja, hogy az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, 
valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és 
alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is. Az 
elsődleges jog idézett rendelkezései alapján a tagállamoktól egy túlzó mértékű másodlagos 
jogi aktus révén nem lehet megvonni a rugalmasságot. Ennek megfelelően a Lisszaboni 
Szerződés is kötelezően előírja a tagállamok számára, hogy saját hatáskörükben 
gondoskodjanak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működéséről (az EUMSZ 14. 
cikke). A Szerződés ugyanakkor hangsúlyt fektet a települési és helyi önkormányzatiság 
elvére, és azokat a nemzeti identitás alkotóelemeiként ismeri el (az EUMSZ-hez csatolt 9. 
jegyzőkönyv).

A koncessziós közbeszerzési szerződések és a köz- és magánszféra partnerségei által érintett 
terület jellemzően nem hasonlítható a többi gazdasági ágazathoz. E szerződések alapvetően az 
oligopolisztikus vagy monopolisztikus piacokra jellemzőek, amelyeket nem ok nélkül 
tartanak állami-demokratikus befolyás alatt. E területen a privatizáció és a versenyhez hasonló 
struktúrák bevezetése jelentős szabályozási terheket von maga után. A gyakran általános 
érdekű szolgáltatásokat magában foglaló feladatok átruházása azért is problémás, mivel 
azokat éppen hogy nem szabad az általános vállalatirányítási szabályoknak alávetni. Ide 
tartoznak egyfelől azok a szolgáltatások, amelyeknek mindenki számára megfizethető áron 
rendelkezésre kell állniuk, amelyeket egy másokkal versenyben álló vállalkozás a költségek 
fedezete híján nem nyújtana. Másfelől azokról az ágazatokról van szó, amelyeket hálózati 
problémák jellemeznek, amelyek esetében a hálózatok versenye nemzetgazdasági értelemben 
nem lenne ésszerű, és az erőforrások pazarlásával lenne egyenlő.

A javaslat megvalósítása jelentős kihatással lenne az önkormányzati feladatokat ellátó 
struktúrákra, mindenekelőtt a kommunális vízgazdálkodásra. E terület feladatait éppen 
Ausztriában jellemzően önkormányzati együttműködési formákban, elsősorban 
önkormányzati szövetségekben szokták ellátni. A most előterjesztett irányelvre irányuló 
javaslatában az Európai Bizottság továbbra is kitart azon tervei mellett, hogy a vízügy 
területét legalábbis részlegesen liberalizálja. A piacok közvetlen megnyitásához ugyanis sem 
a tagállamokban, sem az Európai Parlamentben nincs meg a politikai akarat. Ezért a 
versenyjog, különösen pedig a közbeszerzési jog eszközét hívják segítségül.

A Bizottság a jogi aktus indokolásában ugyan „súlyos belső piaci torzulásokra”, valamint „a 
jogbiztonság hiányára és a piacok bezárulására” hivatkozik, ám ezen állításait nem támasztja 
alá. Nem utolsósorban ki kell emelni, hogy a szolgáltatásnyújtásra irányuló koncessziós 
szerződések megkötésekor rendszerint nem használnak fel közpénzeket, mivel az 
ellenszolgáltatás nem az állam részéről, hanem közvetlenül a szolgáltatás igénybevevője 
részéről történik. Eszerint a Bizottság nem tudja hitelt érdemlő módon alátámasztani, hogy 
miért van szükség szabályzásra. Nem fogadható el a jogi aktus egyoldalúan piacgazdasági 
irányultsága, sem pedig az, hogy ennyire részletekbe menő szabályzást irányoz elő: a műszaki 
előírásokhoz, kiválasztási kritériumokhoz és közzétételi követelményekhez kapcsolódó 
további rendelkezések aránytalan bürokratikus terhet eredményeznének.


