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Tárgy: a német Bundesrat 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 a német Bundesratnak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.



PE483.837v01-00 2/4 CM\894865HU.doc

HU

MELLÉKLET

Szövetségi Tanács (Bundesrat) 874/11. sz. dokumentum (határozat)

02.03.12

A Bundesrat
határozata

A koncessziós szerződések odaítéléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat

COM(2011)0897 végleges; 18960/11. sz. tanácsi dokumentum

A Bundesrat 2012. március 2-i 893. ülésén az EUSZ 12. cikkének b) pontjával összhangban 
az alábbi véleményt fogadta el:

1. A Bundesrat úgy véli, hogy a javaslat nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével. 
Az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése értelmében ugyanis azokon a területeken, amelyek 
nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, 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.

2. A Bundesrat úgy véli, hogy az általa legutóbb a 2011. február 11-i, az egységes piaci 
intézkedéscsomaggal kapcsolatos véleményében kifejtett kétségeket az előterjesztett 
irányelvre irányuló javaslat nem oszlatta el, ezért azt elutasítja.

3. A szolgáltatási koncessziók jelenleg a 2004/18/EK (az odaítélési eljárások 
összehangolásáról szóló) irányelv 17. cikke és a 2004/17/EK (ágazati) irányelv 18. 
cikke értelmében az uniós jogalkotó tudatos döntése nyomán ki vannak zárva a 
közbeszerzési jog hatálya alól. Ez különösen a szolgáltatási koncessziók egyes 
tagállamokbeli sajátosságainak figyelembevétele, valamint annak érdekében történt, 
hogy az ajánlatkérő szervek és az ajánlattevők számára bizonyos rugalmasságot 
biztosítson.

4. A Bizottság nem támasztja alá kellőképpen, hogy a másodlagos jogban európai szinten 
szükséges szabályozni a szolgáltatási koncessziós szerződéseket. A súlyos 
versenytorzulásokra vagy a piac lezárására vonatkozóan, amivel a Bizottság az 
irányelvre irányuló javaslatot indokolja, ez idáig nincs elegendő dokumentáció. A 
Bizottság semmiféle bizonyítékot nem szolgáltat arra nézve, hogy az elmúlt években 
negatív változás következett volna be a köz- és magánszféra partnerségeinek juttatott 
szolgáltatási koncessziók arányában, és hogy e fejlemény az általa felfedezni vélt 
hiányosságokkal oksági viszonyban állna.

5. Állásfoglalásaiban – legutóbb a 2011. október 25-iben (2011/2048(INI)) – az Európai 
Parlament is határozottan megállapította, hogy súlyos versenytorzulások vagy a piac 
lezárása egyelőre nem észlelhetők. Következésképpen a szolgáltatási koncessziós 
szerződésekre vonatkozóan nem tartja szükségesnek jogi aktus elfogadását.



CM\894865HU.doc 3/4 PE483.837v01-00

HU

6. A szolgáltatási koncessziós szerződéseket ma sem jogi vákuumban ítélik oda. Az 
elsődleges jogban rögzített alapvető szabadságokból rájuk vonatkozóan levezetett 
alapelveket az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata, valamint a Bizottság közleményei 
tovább pontosították. Az ajánlatkérő szervek számára így a szolgáltatási koncessziós 
szerződések odaítélésének főbb alapelvei már adottak. Ennek értelmében biztosítani kell 
az egyenlő elbánást, a megkülönböztetésmentességet és az átláthatóságot. Az európai 
szintű szabályozás emellett ellentétben állna az EU arra irányuló törekvéseivel is, hogy 
az európai közbeszerzési előírásokat egyszerűsítse, valamint csökkentse a bürokráciát és 
az igazgatási terheket.

7. Az elsődleges jog rendelkezéseiből levezetett alapelvek valamennyi tagállamban 
egyformán érvényesek. Ezeket az Európai Bíróság juttatja érvényre, amelynek az EUSZ 
19. cikke (1) bekezdésének második mondata szerint feladata a jog tiszteletben 
tartásának biztosítása a szerződések értelmezése és alkalmazása során.

8. A 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés révén ismét szűkült az EU 
mozgástere a szolgáltatási koncessziós szerződésekre vonatkozó általános, az 
önkormányzatokra is alkalmazandó szabályozás kidolgozására. Az Uniónak ugyanis az 
EUSZ 4. cikke (2) bekezdésének első mondata értelmében tiszteletben kell tartania 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. Emellett az EUMSZ 14. cikke és a 
Lisszaboni Szerződéshez csatolt 26. jegyzőkönyv rögzíti különösen a helyi hatóságok 
alapvető szerepét és széles mérlegelési jogkörét a tekintetben, hogy a felhasználók 
igényeihez a lehető legközelebb álló módon hogyan gondoskodjanak az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásáról, más által való ellátásáról, illetve 
megszervezéséről. A helyi önkormányzatiság e különös védelmét a szolgáltatási 
koncessziós szerződések odaítélésére való tekintettel olyan módon kell figyelembe 
venni, hogy megmaradjon az önkormányzatok cselekvési és tárgyalási mozgástere, és a 
települési általános érdekű szolgáltatások szempontjai különösen érvényesüljenek.

9. Bármennyire érvel is a Bizottság amellett, hogy a szolgáltatási koncessziós szerződések 
odaítéléséhez szabályozáspolitikai okokból szabályozási keretre van szükség, nem 
világos, hogy az irányelvre irányuló javaslat szabályozottságának miért kell jelentős 
mértékben meghaladnia az építési koncessziókra vonatkozó, jelenleg hatályos 
szabályozásét. A Bizottság által a műszaki előírásokra, a kiválasztási kritériumokra, az 
odaítélési kritériumokra és a közzétételi követelményekre vonatkozóan javasolt 
szabályozás aránytalan mértékű ráfordításokat vonatkozó maga után. A Bizottság által 
az irányelvre irányuló javaslattal elérni kívánt céllal, nevezetesen a köz- és magánszféra 
partnerségeinek támogatásával éppen ellentétes hatást vált ki. Az EUMSZ 5. cikkének 
(3) bekezdése értelmében a nemzeti vagy regionális szintű szabályozás elegendő.

10. A mentőszolgálat a tartományok kizárólagos hatáskörébe tartozik. A szövetségi 
rendszeren belül a hagyományoktól függően igen eltérően szabályozzák. Egyes 
tartományokban a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem között logikus és elvi 
jelentőségű, a rendszer szempontjából megbonthatatlan kapcsolat áll fenn. A belső 
biztonság biztosítása érdekében ezen összekapcsolt rendszer megőrzése mindenképpen 
szükséges. Ez azonban csak úgy biztosítható, ha a mentőszolgálatra vonatkozó általános 
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pályázati felhívástól azon szolgáltatási koncessziók esetében sem tekintünk el, 
amelyeknél eddig nem volt kötelező pályázatot kiírni.

A belső biztonság mentőszolgálat és katasztrófavédelem általi fenntartása az általános 
érdekű szolgáltatások egyik központi feladata. A költségek minimalizálása és egyéb 
közbeszerzési jogi szempontok miatt nyilvánosan kiírt pályázat azt eredményezné, hogy 
a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem kapcsolódási pontja szintén kereskedelmi 
áruvá válna. Ez jelentős minőségi veszteségeket vonna maga után. Ezenfelül a polgári 
védelem ezen összekapcsolt rendszerén belül megkérdőjeleződne a Németországban 
igen jelentős önkéntes elem is.

Ezért arra irányuló intézkedéseket kérünk, hogy a mentőszolgálat kerüljön be a 
kivételeknek a javasolt irányelv 8. cikke (5) bekezdésében meghatározott felsorolásába.


