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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a közbeszerzéshez kapcsolódó újításokról
2009/2175(INI)

Az Európai Parlament,

- tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különös tekintettel a 
Lisszaboni Reformszerződés által bevezetett módosításokra, 

- tekintettel a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásairól szóló 2004/18/EK és 
2004/17/EK irányelvekre, valamint a közbeszerzési szerződések odaítélésére 
vonatkozó jogorvoslati eljárásokról szóló 2007/66/EK irányelvre,

- tekintettel „A magán- és állami beruházások mobilizálása a gazdasági fellendülés és a 
hosszú távú szerkezeti változások érdekében: a köz-magán társulások fejlesztése” 
című bizottsági közleményre (COM(2009)0615),

- tekintettel a „Hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez: A méltányos kereskedelem és a 
fenntarthatóságot garantáló nem kormányzati kereskedelmi rendszerek szerepe” című, 
2009. május 5-i bizottsági közleményre (COM(2009)0215),

- tekintettel a „Környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés“ című, 2008. július 16-i 
bizottsági közleményre (COM(2008)0400),

- tekintettel a közbeszerzésekre és koncessziókra vonatkozó közösségi jognak az 
Intézményesített PPP-kre (IPPP) való alkalmazásáról szóló, 2008. február 5-i 
bizottsági értelmező közleményre (C(2007)6661),

- tekintettel a „A kkv-k közbeszerzési eljárásokban való részvételét megkönnyítő 
legjobb gyakorlatok európai kódexe” című bizottsági belső munkadokumentumra 
(SEC(2008)2193),

- tekintettel a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek által nem, vagy csak 
részben szabályozott közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó közösségi jogról szóló, 
2006. augusztus 1-jei bizottsági értelmező közleményre (HL 2006/C 179/02),

- tekintettel az Európai Bíróság következő ítéleteire:

- a C-295/05. sz. Tragsa-ügyben 2007. április 19-én hozott ítélet,

- a C-532/03 sz. Bizottság kontra Írország ügyben 2007. december 18-án hozott ítélet –
mentőautóval végzett sürgősségi szállítási szolgáltatások,

- a C-324/07 sz. Coditel Brabant ügyben 2008. november 13-án hozott ítélet,

- a C-480/06 sz. Stadtwerke Hamburg ügyben 2009. június 9-én hozott ítélet,

- a C-206/09 sz. Eurawasser ügyben 2009. szeptember 10-én hozott ítélet,
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- a C-573/07 sz. Sea Srl ügyben 2009. október 9-én hozott ítélet,

- a C-196/08 sz. Acoset ügyben 2009. október 15-én hozott ítélet,

- a C-275/08 sz. Datenzentrale BW ügyben 2009. október 15-én hozott ítélet,

- tekintettel Paolo Mengozzi főtanácsnoknak a C-451/08. sz. ügyre vonatkozó 2009. 
november 17-i indítványára,

tekintettel a következő tanulmányokra:

- „Evaluation of Public Procurement Directives Markt/2004/10/D Final Report”, Europe 
Economics, 2006. szeptember 15.,

- „The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A 
Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement 
Directives”, European Institute of Public Administration (EIPA), 2009. szeptember,

- tekintettel a „Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésről: az innováció 
serkentése a fenntartható, minőségi európai közszolgáltatások érdekében” című 2009. 
február 3-i állásfoglalására,1

- tekintettel a közbeszerzési jogszabályok átültetésével és végrehajtásával kapcsolatos 
sajátos problémákról és ezeknek a lisszaboni menetrendhez való viszonyáról szóló, 
2007. június 20-i állásfoglalására2,

- tekintettel a magán- és közszféra közötti partnerségekről, valamint a közbeszerzésről 
és a koncessziókról szóló közösségi jogról szóló, 2006. október 26-i állásfoglalására3, 

- tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

- tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság 
véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a gazdasági és pénzügyi válság nyilvánvalóvá tette a közbeszerzések rendkívüli 
gazdasági jelentőségét, és mivel a közigazgatási szervek csak akkor képesek 
megfelelően ellátni feladataikat a köz érdekében, ha e területen számíthatnak a 
szükséges jogbiztonságra, a közbeszerzési eljárások pedig nem túl bonyolultak,

B. mivel a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek 2004. évi felülvizsgálatának 
célja a vonatkozó eljárások egyszerűsítése, korszerűsítése és rugalmasabbá tétele, 
valamint nagyobb jogbiztonság megteremtése volt,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0037
2 HL C 146E, 2008.6.12., 227. o.
3 HL C 313E, 2006.12.20., 447. o.
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C. mivel a Lisszaboni Reformszerződés elsőként ismerte el az Európai Unió elsődleges 
jogában a regionális és helyi önkormányzatok önkormányzati jogát, megerősítette a 
szubszidiaritást, és bevezette nemcsak a nemzeti parlamentek, hanem a Régiók 
Bizottságának az Európai Bíróság előtt való keresetindítási jogát is,

Általános megjegyzések

1. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek 2004. 
évi felülvizsgálatának céljait mindeddig még nem sikerült elérni; reményét fejezi ki
azonban, hogy a legutóbbi európai bírósági ítéletek hozzájárulnak a nyitott 
jogkérdések tisztázásához, és hogy csökken a fellebbezési eljárások száma;

2. sajnálatát fejezi ki továbbá amiatt, hogy az európai, a nemzeti és a regionális jog 
kölcsönhatása különösen az Európai Bizottság és a bizottsági szolgálatok számos, nem 
kötelező erejű jog („soft law”) alapú javaslata, valamint a vonatkozó jogi 
rendelkezések európai bíróságok által történő értelmezése miatt összetett és zavaros 
szabályhalmaz létrejöttéhez vezetett, amely főként a kisebb városokat és községeket, 
valamint a kis- és középvállalkozásokat állítja olyan súlyos jogi problémák elé, 
amelyeket jelentős adminisztratív költségek vagy külső jogi tanácsadás igénybe vétele 
nélkül már nem tudnak megoldani; nyomatékosan felszólítja a Bizottságot, hogy 
orvosolja ezt a helyzetet, valamint hogy a jobb jogalkotásra irányuló kezdeményezés 
keretében vizsgálja meg a „soft law” körébe tartozó rendelkezések hatásait, illetve a 
szubszidiaritás és az arányosság alapján értékelje azokat;

3. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési szerződések odaítélése terén tett európai 
kezdeményezéseket hatékonyabban össze kell hangolni annak érdekében, hogy azok 
ne veszélyeztessék a közbeszerzési szerződések odaítéléséről szóló irányelvekkel való 
koherenciát, és ne állítsa jogi problémák elé a jogalkalmazókat; ezért annak 
érdekében, hogy a vonatkozó jogi rendelkezések átláthatóbbá és felhasználóbaráttá 
váljanak, felhív az Európai Bizottságon belül a kötelező koordinációs intézkedések 
szükségességére, beleértve egy egységes internetes megjelenést is;

4. kifogásolja a közbeszerzési szerződések odaítélésével foglalkozó, Bizottságon belüli 
tanácsadó csoport összetételével és munkaeredményeivel kapcsolatos átláthatóság 
hiányát, és felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket annak biztosítására, hogy
mind ennek a bizottságnak, mind pedig köz-magán társulásokkal foglalkozó tervezett 
új bizottságnak kiegyensúlyozott összetétele legyen, és átlátható módon működjön;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy a közbeszerzési szerződésekről irányelvek 
felülvizsgálatakor vegye figyelembe az e jelentésben megfogalmazott álláspontokat; 
elvárja, hogy e felülvizsgálatot valamennyi érdekelt fél teljes körű részvételével 
hajtsák végre, valamint egyértelművé teszi, hogy ezeknek az irányelveknek a 
felülvizsgálatát jelenleg elhamarkodottnak tartja; egy későbbi ilyen felülvizsgálat 
esetében azonban a közbeszerzési jog további szétdarabolódásának megakadályozása 
érdekében javasolja a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó jogorvoslati eljárásokról
szóló irányelvnek a felülvizsgálatba való bevonását; úgy véli, hogy jelenleg még nem 
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lehet megítélni ennek az irányelvnek a gyakorlati hatásait, mivel azt még nem ültették 
át minden tagállamban a nemzeti jogba;

Részletes megjegyzések

6. rámutat arra, hogy a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni 
Reformszerződés elsőként ismeri el az Európai Unió elsődleges jogában a regionális 
és helyi önkormányzati jogot (az Európai Unióról szóló Szerződés 4. cikkének (2) 
bekezdése); hangsúlyozza, hogy az Európai Bíróság több ítéletében foglalkozott már 
az önkormányzati joggal, és egyértelművé tette, hogy „a közjogi alanyok a 
közfeladataikat saját eszközökkel és más közjogi hatóságokkal együttműködve is 
végrehajthatják” (C-324/07); felhívja a figyelmet ezen kívül az Európai Bíróság
nagytanácsának 2009. június 9-i ítéletére (C-480/06), amely kiegészítésül rögzítette, 
hogy a közösségi jog egyáltalán nem kötelezi a hatóságokat arra, hogy közszolgálati
feladataik közös ellátásához valamely meghatározott jogi formát vegyenek igénybe; az 
olyan közszférán belüli partnerségeket, mint az önkormányzatok közötti vagy nemzeti 
szintű együttműködési megállapodásokat, a következő feltételek együttes teljesülése 
esetén ennek következtében úgy tekinti, hogy azok nem tartoznak a közbeszerzési 
jogszabályok hatálya alá:

- egy minden helyi önkormányzat számára kötelező közszolgáltatási feladat 
közös ellátásáról van szó,

- a tevékenységet kizárólag közhatóságok látják el magánszemélyek vagy 
vállalkozások közreműködése nélkül,

- a tevékenységet lényegében az érintett közhatóságok nevében végzik;

7. rámutat arra, hogy az Európai Bíróság 2009. szeptember 10-i ítéletében (C-573/07) 
úgy határozott, hogy egy addig köztulajdonban álló társaság tőkéjének 
magánbefektetők előtti megnyitását csak akkor lehet figyelembe venni, ha az odaítélés 
időpontjában rövid távon fennáll az ilyen megnyitás konkrét lehetősége; megállapítja, 
hogy ezen a területen időközben kellően egyértelművé vált az ítélkezési gyakorlat; 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást ezeknek az 
ítéleteknek a jogi következményeiről, és elvárja, hogy ezeken a területeken a jövőben 
ne induljanak többé fellebbezési eljárások;

8. rámutat arra, hogy a 2004/17/EK irányelv 1. cikkének (3) bekezdésének b) pontja, 
valamint a 2004/18/EK irányelv 4. cikke szerint a szolgáltatási koncesszió olyan 
szerződés, amely esetében „a szolgáltatás ellenszolgáltatása vagy kizárólag a 
szolgáltatás hasznosításának joga, vagy e jog pénzbeli ellenszolgáltatással együtt”; 
hangsúlyozza, hogy a szolgáltatási koncessziók azért nem tartoznak a közbeszerzési 
szerződésekről szóló irányelvek hatálya alá, hogy az ajánlatkérők és az ajánlattevők 
rugalmasabb mozgástérhez jussanak; emlékeztet arra, hogy az Európai Bíróság több 
ítéletében is megerősítette, hogy a szolgáltatási koncessziók nem tartoznak ezen 
irányelvek hatálya alá, az Európai Unió működéséről szóló szerződés általános elvei (a 
megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elve) azonban 
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ezekre a koncessziókra is vonatkoznak, és hogy az ajánlatkérő szervek számára 
továbbra is lehetővé kell tenni, hogy a szolgáltatásnyújtásról koncesszió útján 
gondoskodjanak, ha úgy ítélik meg, hogy az az érintett közszolgáltatás biztosításának 
legjobb módja, és ezt akkor is megtehessék, ha a hasznosítással járó kockázat a 
szolgáltatás szervezésének közjogi kialakítása miatt jelentősen korlátozott, ezt a 
korlátozott működtetési kockázatot azonban teljes egészében átvállalja az ajánlattevő 
(a C-206/08. sz. ügyben 2009. szeptember 10-én hozott ítélet, 72–75. pontok);

9. tudomásul veszi a köz-magán társulások fejlesztéséről szóló, 2009. november 19-i 
bizottsági közleményt és nagy érdeklődéssel várja a hatásvizsgálatot; hangsúlyozza, 
hogy a szolgáltatási koncessziók esetében megfelelően figyelembe kell venni mind az 
eljárások összetettségét, mind pedig a jogi kultúra és a joggyakorlat tekintetében a 
tagállamok közötti jelentős különbségeket, és ezért kétségbe vonja a szolgáltatási 
koncessziókról szóló jogi aktusra irányuló javaslat hozzáadott értékét; úgy véli, hogy a 
közbeszerzési szerződésekről szóló, 2004. évi irányelvekkel és az Európai Bíróság
kiegészítő ítélkezési gyakorlatával befejeződött a „szolgáltatási koncesszió”
fogalmának és annak jogi keretének meghatározása;

10. üdvözli azoknak a feltételeknek a jogi tisztázását, amelyek mellett a közbeszerzési jog 
az intézményesített köz-magán társulások esetében alkalmazandó, tekintettel arra, 
hogy a Bizottság 2009. november 19-i közleményében milyen nagy jelentőséget 
tulajdonít ezeknek a társulásoknak az éghajlatváltozás elleni közdelemben, a megújuló 
energiák és a fenntartható közlekedés előmozdításában; rámutat arra, hogy a 
közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek mindig akkor alkalmazhatók, amikor 
egy bármilyen kis mértékű magánrészesedéssel rendelkező vállalkozást kívánnak 
megbízni; hangsúlyozza azonban, hogy mind a 2008. február 5-i bizottsági közlemény, 
mind pedig a 2009. október 15-i európai bírósági ítélet (C-196/08) megállapította, 
hogy bizonyos feladatokra vonatkozó szerződéseknek egy újonnan alapított köz-
magán társulás számára történő odaítéléséhez nincs szükség kettős, párhuzamos 
ajánlattételi felhívásra; hangsúlyozza azonban, hogy valamennyi következő feltételnek 
együttesen kell teljesülnie ahhoz, hogy egy koncesszió odaítélése egy ezt megelőzően 
erre a célra alapított vegyesen köz- és magántulajdonban álló vállalkozás számára 
párhuzamos ajánlattételi felhívás nélkül lehetséges legyen:

- miután megvizsgálták a pénzügyi, műszaki, működési és igazgatástechnikai 
követelményeket, valamint az ajánlatnak az elvégzendő szolgáltatással kapcsolatos 
jellemzőit, a magánszemély résztevőt közbeszerzési eljárással kell kiválasztani; 

- a vegyesen köz- és magántulajdonban álló vállalkozás fő tevékenysége a 
koncesszió teljes időtartama alatt változatlan marad. Az Európai Bíróság szerint az 
e fő tevékenység vagy az elvégzendő feladat jelentős módosulása esetén új, 
párhuzamos közbeszerzési eljárás indítása szükséges; 

     ezért úgy véli, hogy a közbeszerzési jognak az intézményesített köz-magán 
társulásokra történő alkalmazásának kérdése tisztázódott, és kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a vonatkozásban adjanak ki nyilatkozatokat; 

11. nagy érdeklődéssel várja az Európai Bíróság a C-451/08 sz. ügyben hozandó ítéletét, 
és reméli, hogy az majd tisztázza a várostervezés terén fennálló vitás kérdéseket; 
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megerősíti az Európai Bíróság főtanácsnokának 2009. november 17-i véleményét az 
ügyben, miszerint „annak ellenére, hogy az irányelv értelmezésekor figyelembe kell 
venni az irányelv átfogó és nagyra törő célkitűzéseit, mégsem feltételezhető, hogy az 
irányelvek céljára való hivatkozással hatályuk korlátlanul kiterjeszthető” (35. pont); 
„különben fennállna annak a veszélye, hogy minden városépítészeti tevékenység az 
irányelv hatálya alá tartozna, mivel a beépítési lehetőségeket szabályozó intézkedések 
azok természetéből adódóan alapvetően módosítják az adott ingatlanok értékét” (36. 
pont).

12. emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament peres fél és mielőbb döntést vár abban az 
eljárásban, amely azon 2006. augusztus 1-jei bizottsági értelmező közleménnyel 
szemben a Bírósághoz benyújtott keresettel indult, amely a közbeszerzési 
szerződésekről szóló irányelvek rendelkezései alá nem, vagy csak részben tartozó
közbeszerzési szerződések odaítélésére alkalmazandó közösségi jogról szól;

13. felhívja a figyelmet a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak nagy 
jelentőségére az éghajlatvédelem, az energiahatékonyság, a környezetvédelem és az 
innováció szempontjából, és megerősíti, hogy a közigazgatási szerveket ösztönözni és 
képessé kell tenni arra, hogy a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainál 
alkalmazzanak ökológiai, társadalmi és egyéb kritériumokat; üdvözli a hivatalok és 
más közigazgatási intézmények számára a fenntartható beszerzés terén nyújtott 
gyakorlati segítséget, és arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
tudatosítás céljából oktatóprogramokat és kampányokat valósítson meg; támogatja azt 
az átlátható folyamatot, amelynek célja a lényeges kritériumoknak a tagállamok 
bevonásával történő továbbfejlesztése; hangsúlyozza, hogy épp a társadalmi
kritériumok területén ígérkezik sikeresnek egy ilyen folyamat;

14. adatbank felépítésére hív fel annak érdekében, hogy a mindenkori címkézés alapját 
képező kritériumokat fel lehessen használni a közbeszerzések esetében; felszólítja a 
Bizottságot, hogy európai, de nemzetközi szinten is fokozatosan kezdeményezze a 
címkézés és az annak alapját képező kritériumok összehangolását; elvárja, hogy a 
Bizottság ebbe teljes mértékben bevonja a tagállamokat; ugyanakkor felhívja a 
figyelmet a leginkább az innováció és a kutatás területén jellemző sokféle regionális, 
nemzeti, európai és nemzetközi címkézés miatt széttöredezett piac negatív hatásaira; 

15. hangsúlyozza az érthetőségnek a társadalmilag felelős közbeszerzés területén 
tapasztalható hiányát, és felszólítja a Bizottságot, hogy kézikönyvek formájában 
nyújtson segítséget ezen a területen; ezzel összefüggésben rámutat a Lisszaboni 
Szerződés, valamint az alapjogi charta által megváltoztatott keretfeltételekre, és 
elvárja, hogy a Bizottság a vonatkozó rendelkezéseket megfelelően végrehajtsa; 
megvilágítja az abban rejlő problémát, hogy a társadalmi kritériumok lényegében a 
gyártási folyamatra vonatkoznak, a végtermékben ezért legtöbbször nem ismerhetők 
fel, és a globalizált gyártási folyamatok és bonyolult szállítási láncok esetében 
nehezen ellenőrizhetők; a társadalmilag felelős közbeszerzés területén ezért szintén 
elvárja pontos és ellenőrizhető kritériumok kidolgozását, illetve termékspecifikus 
kritériumokat tartalmazó adatbank létrehozását; hangsúlyozza, hogy az ajánlatkérő 
szervek számára nehézséget okoz és költségeket teremt a feltételek betartásának 
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ellenőrzése, és felszólítja a Bizottságot, hogy ajánljon fel megfelelő támogatást, illetve 
támogassa a szállítási láncok megbízhatóságát igazoló eszközöket;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.



PE438.513v01-00 10/15 PR\804140HU.doc

HU

INDOKOLÁS

Az Európai Unióban az áruk és szolgáltatások közbeszerzésének éves forgalma meghaladja a 
bruttó hazai termék 16%-át, illetve több mint 1500 milliárd euróra rúg1. A határokon átnyúló 
közbeszerzések hozzávetőleg 3 százalékot elérő aránya mindazonáltal csekélynek tekinthető. 
A közbeszerzés elsődleges feladata, hogy gazdaságosan és költségkímélő módon szerezze be 
a közfeladatok ellátásához szükséges árukat és szolgáltatásokat. 
Az állam azonban nem olyan, mint bármely más piaci szereplő, hanem különös felelősséget 
visel, mivel közpénzeket kezel. A közbeszerzésnek, ahol erre lehetőség nyílik, hozzá kellene 
járulnia a nagy kihívások megoldásához: az egész világra kiterjedő gazdasági és pénzügyi 
válság, az éghajlatváltozás és a déli országokban a növekvő szegénység leküzdéséhez.
Az ajánlatkérők kétségkívül hasznot húznak az európai egységes piacból és annak 
szabályaiból: a nagyobb piacok a választás nagyobb szabadságát teremtik meg, amely 
alacsonyabb költségeket és jobb minőséget eredményezhet; a nagyobb átláthatóság a 
korrupció és a csalás leküzdésében segít; a határokat átívelő együttműködés révén pedig új 
intézkedési lehetőségek és tapasztalatok jönnek létre.
A közbeszerzéseknek azonban van fonákja is: sok tagállamban a regionális és önkormányzati 
intézmények számítanak a legnagyobb ajánlatkérő szervnek. És épp ezekkel az 
intézményekkel kapcsolatban mutatkozik meg a jelenlegi gazdasági válságban, hogy a 
közösségi közbeszerzési irányelvek megnyirbálják az intézkedési lehetőségeket, illetve 
drágítják és lassítják a megbízások odaítélését. 
Az ajánlattevők, mindenekelőtt a kis- és középvállalkozások is megsínylik a bürokratikus 
eljárást és a hiányzó jogbiztonságot. Számos tanulmány bizonyítja a járulékos költségeket, 
illetve az eljárások hosszabb időtartamát, ezekre itt azonban nem tudunk részletesen kitérni.

Jogi bizonytalanságok
Ennek a fejlődésnek az okai különböző szinteken keresendők. A közbeszerzésről szóló 
irányelvek 2004. évi felülvizsgálatának célja a közbeszerzés egyszerűsítése, korszerűsítése, és 
rugalmasabbá tétele volt. A felülvizsgálat azonban ezt a célját nem érte el. 
Egyrészről az irányelvek maguk sem elég világosak néhány pontban, a Tanácsban és a 
Parlamentben pedig a politikai nézetkülönbségek eredményeként a jogi szövegben formális 
kompromisszumok, hiányosságok és összefüggéstelenségek fordulnak elő. 
Másrészről a tagállamokban a végrehajtás sok időt vett igénybe, az irányelveket az átültetés 
során gyakran még tovább szigorították, kiegészítő kritériumokat vezettek be, ezzel szemben 
nem vettek át néhány eszközt, amely az irányelvek rugalmasabbá tételét szolgálta volna; 
röviden, az átültetésre nem az irányelvek szövegével egyező módon került sor. 
A jogbizonytalanságok számos fellebbezési eljárást, továbbá sok eljárást eredményeztek a 
nemzeti bíróságokon és az Európai Bíróságon. Az Európai Bíróság részéről alkalmazott 
joggyakorlattal és az Európai Bizottság által alkalmazott nem kötelező erejű joggal („soft 
law”) próbálták meg a joghézagokat megszüntetni, ez azonban nem javította az 
áttekinthetőséget. 

                                               
1 A Nemzetközi Valutaalap 2006. évre vonatkozó adatai, az Európai Unió nominális bruttó hazai terméke millió 
USA-dollárban megadva a 2007. októberi árfolyam alapján: 14 609 840 millió USD. - Még akkor is, ha ennek 
jelentős részét védelmi vonatkozású árukra fordítják.
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Mindennek eredményeként összetett jogi rendszer jött létre, amely főként a kisebb városokat 
és községeket, valamint a kis- és középvállalkozásokat állítja olyan súlyos jogi problémák elé, 
amelyeket nagy ráfordítások vagy külső jogi tanácsadás nélkül már nem tudnak megoldani, a 
jogbizonytalanságok vagy a fenyegető jogviták miatt pedig fontos közbeszerzési projektek 
állnak. Alig van még olyan terület, ahol ennyi jogvita fordul elő. A közbeszerzési szabályok 
helytelen alkalmazása a leggyakoribb hibaforrások közé tartozik az európai strukturális 
alapok területén.  
A jogviták fő területeit többek között a közszféra szereplői közötti partnerségi kapcsolatok, a
városrendezés (a szociális lakásépítés is) és a szolgáltatási koncessziók jelentik. De léteznek 
pontatlanságok a magán és közszféra közötti partnerségek, a „méltányos kereskedelemből” 
származó termékek beszerzése, illetve a küszöbértékek alatt a közbeszerzési irányelvek 
alkalmazásának területén, továbbá a szociális kritériumok alkalmazásának lehetőségével, 
például az egyenlő bérezéssel, a nemek közötti egyenlőséggel, a kollektív szerződések 
betartásával, továbbá a közbeszerzések keretében a tartósan munkanélküliek vagy a munkát 
nehezen találó fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatban is.

Hiányzó koordináció az Európai Bizottságon belül
Ráadásul az Európai Bizottságon belül hiányzik a koordináció. Számos hatóság a 
közbeszerzést olyan célok elérésére szolgáló eszközként „fedezte fel”, amelyekhez az Európai 
Unió egyébként nem rendelkezik elegendő pénzügyi erőforrással vagy a törvény szerinti 
hatáskörrel. Természetesen célszerű az ajánlatkérő szerveket bátorítani és támogatni abban, 
hogy a beszerzést ökológiai és társadalmi szempontból felelős módon bonyolítsák le, valamint 
támogassák a kutatást és az innovációt. Azonban a számtalan kezdeményezés nem járul hozzá 
a jogi egyértelműséghez, és ezzel aláássa a támogatandó célt. A parttalanná váló „soft law” 
eszközök pedig további jogszabályi következetlenségeket okoznak. 
A Bizottságnak a nem kötelező erejű jog alakítása során figyelembe kellene vennie az 
arányosságot, és annak a helyi szintre kifejtett gyakorlati hatását. Az Európai Közigazgatási 
Intézet (EIPA) legfrissebb, „The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and 
Regional Governments, A Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC 
Public Procurement Directives” címmel megjelent tanulmánya is többek között a nem 
kötelező erejű jog alkalmazását kifogásolja: „using soft law to regulate very important aspects 
of the Directive is another important shortcoming: it is not possible to foresee the institutional 
impact of soft law” („a másik fontos hiányosság a „soft law” eszközök alkalmazása az 
irányelv nagyon fontos szempontjainak szabályozására: lehetetlen megjósolni a „soft law” 
intézményi hatását”). A jobb jogszabályalkotásra irányuló kezdeményezés értelmében meg 
kellene vizsgálni a nem kötelező erejű jog hatásait, és véleményezni kellene a szubszidiaritás 
és arányosság kérdését (rövidített hatásvizsgálat).
Sajnos hiányzik a politikai kiegyensúlyozottság is abban, ahogy a Bizottság végrehajtja az 
európai közbeszerzési jogot. Míg az ökológiai és energiahatékony beszerzés területén számos 
kezdeményezés, kézikönyv és segédlet létezik, addig a Bizottságnak a szociális beszerzés 
területén kiadott utolsó közleménye 2000-ből származik, vagyis még közbeszerzési 
irányelvek felülvizsgálata előtt adta ki. A tisztességes beszerzés jogilag különösen összetett 
területén eddig csak egyetlen közlemény létezik, segédletek vagy kézikönyvek nem állnak 
rendelkezésre. Ezt félre lehet érteni úgy, hogy az Európai Bizottság közvetetten így határozza 
meg prioritásokat.
Az előadó ezért a Bizottságon belül, a Bizottság egyes szolgálatai között a közbeszerzések 
jobb koordinációját és a közbeszerzések területén közös, mindenki számára felismerhető 
stratégia kialakítását sürgeti, beleértve az egységes internetes jelenlétet is, annak érdekében, 
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hogy javítsák a jogszabályalkotás átláthatóságát. 
Ezenfelül több kezdeményezésre lenne szükség a tapasztalatcsere megszervezéséhez, a bevált 
eljárások és módszerek továbbfejlesztéséhez és a tagállamokban a képzési programok 
megvalósításához. A képzéseknek ráadásul nem csupán a helyi ajánlatkérők felé kellene 
fordulnia, hanem ki kellene terjedniük a politikai döntéshozókra és más szereplőkre is, 
különös tekintettel a szociális szolgáltatásokkal foglalkozó nem kormányzati szervekre. Itt 
hasznosítani lehet a francia tapasztalatokat is, hiszen ezt a rendszert jelenleg Franciaországban 
tesztelik. 
A jelentés kifogásolja továbbá a közbeszerzési szerződések odaítélésével foglalkozó, 
Bizottságon belüli tanácsadó csoport összetételével és munkaeredményeivel kapcsolatos 
átláthatóság hiányát, és felszólatja a Bizottságot, hogy gondoskodjon a nagyobb 
átláthatóságról mind ennek a bizottságnak, mind pedig köz-magán társulásokkal foglalkozó 
tervezett új bizottságnak a tekintetében.

A közszféra szereplői közötti partnerségek jogi tisztázása az Európai Bíróság révén
A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével megváltozott a jogi helyzet. Mindenekelőtt a helyi 
és regionális önkormányzatok szerepét erősítették meg. Első alkalommal ismerték el az 
Európai Unió elsődleges joganyagában a „helyi és regionális önkormányzatokhoz” való jogot 
(EUSz. 4. cikk (2) bekezdés).

„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 általános érdekű szolgáltatásokról szóló új jegyzőkönyv (26. jegyzőkönyv) is 
hangsúlyozza az 1. cikkében: 
„a nemzeti, regionális és 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.” 

Az Európai Unió Bírósága már az új szerződés hatálybalépését megelőzően több ítéletében 
foglalkozott az önkormányzatisághoz való joggal, és felhívta a figyelmet arra, „hogy a 
közjogi hatóság közfeladatait saját eszközeivel is végrehajthatja, anélkül hogy köteles lenne 
igénybe venni a szolgálataihoz nem tartozó, külső jogalanyokat, és hogy ezt más közjogi 
hatóságokkal együttműködve is megteheti” (C-480/06. sz. Stadtwerke Hamburg-ügy). Az 
Európai Unió Bírósága ezzel erősítette az önkormányzatok és a helyi közösségek választási 
szabadságát. Az ítéletek azonban nem jelentenek általános engedélyt az önkormányzatok 
közötti bármilyen jellegű együttműködéshez. Az Európai Unió Bírósága a következő 
feltételek fennállása esetén úgy tekinti, hogy a közszféra szereplői közötti partnerségi 
kapcsolatokra, mint például az önkormányzatok közötti együttműködésekre vagy a 
tagállamon belüli együttműködésekre nézve nem kell alkalmazni a közbeszerzési jogot:
1.  egy minden település számára kötelező közszolgáltatási feladat közös ellátásáról van szó,
2. a tevékenységet kizárólag közjogi alanyok látják el magánfél közreműködése nélkül,
3. ha a tevékenységet lényegében az érintett közjogi alanyok számára végzik.

Ezenkívül az Európai Unió Bírósága megerősítette, hogy a közszféra szereplői közötti 
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partnerségi kapcsolatok létesítésének puszta lehetősége nem jelent akadályt a 
magánrészesedés előtt, feltéve, hogy a megbízás odaítélésének időpontjában nem áll fenn már 
konkrét szándék. 
Ezzel a Bíróság megfelelően tisztázta a közbeszerzések egyik vitatott területét. A fenti 
joggyakorlat egyik kötelező következménye kell legyen, hogy a Bizottság ezeken a 
területeken eltekint a tagállamok ellen a Szerződés megsértése miatti eljárás 
kezdeményezésétől, és a Parlamenttel és az érintett felekkel közösen megkezdi a munkát az 
Európai Bíróság joggyakorlatának konszolidálása érdekében.  Ez a jelentés szolgáltatja ehhez 
az első elemet.

A szolgáltatási koncessziók jogi tisztázása 
A szolgáltatási koncessziókat a felülvizsgált irányelvekben első alkalommal határozták meg, 
mégpedig olyan szerződésekként, amelyek esetében „a szolgáltatás ellenszolgáltatása vagy 
kizárólag a szolgáltatás hasznosításának joga, vagy e jog pénzbeli ellenszolgáltatással együtt.” 
A szolgáltatási koncessziókat az európai jogalkotók kifejezetten kivették a közbeszerzési 
irányelvek hatálya alól annak érdekében, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítsanak az 
ajánlatkérőknek és az ajánlattevőknek, és hogy figyelembe vegyék a tagállamokban a 
különböző jogi kultúrát és jogi hagyományokat. A fentieket az Európai Bíróság legújabb 
ítéleteiben is megerősítette (a C-206/09 sz. Eurawasser-ügyben 2009.09.10-én hozott ítélet). 
A szolgáltatási koncessziók nem tartoznak a közbeszerzési irányelvek hatálya alá, hanem 
csupán a Szerződések „könnyebb” rendszere vonatkozik rájuk. Az Európai Bíróság fenti 
ítéletében közelebbről pontosította a kockázatok áthárításának fogalmát. Az Európai Bíróság 
véleménye szerint a vízgazdálkodásban nem zárja ki a szolgáltatási koncessziókat, hogy a 
használati jogviszonyt rendeletben szabályozzák, és a használati jogviszonyt a vízellátási és 
szennyvíz-elvezetési közhálózatokra történő csatlakozás és e hálózatok igénybevételének 
kötelezővé tételével egészítik ki. A gazdasági kockázat, amelynek egy szolgáltatási 
koncesszió esetében fenn kell állnia, korlátozott mértékben is jelentkezhet. Az Európai 
Bíróság megerősíti, hogy az ajánlatkérő szervek számára lehetővé kell tenni, hogy a 
szolgáltatásnyújtásról koncesszió útján gondoskodjanak, ha úgy ítélik meg, hogy az az érintett 
közszolgáltatás biztosításának legjobb módja. Az Európai Unió Bírósága ily módon tisztázott 
egy további kérdést, amely gyakran volt jogviták tárgya.

A magán- és közszféra közötti partnerségek területének tisztázása 
A Bizottságnak és az Európai Bíróságnak köszönhetően más területeken is sikerült átláthatóbb 
helyzetet teremteni. Mind a Bizottság magán- és közszféra közötti partnerségekről szóló 2008. 
évi közleménye, mind az Európai Bíróság 2009. október 15-i ítélete (C-1906/08 sz. Acoset-
ügy) megállapította, hogy a magán- és közszféra között újonnan alapított partnerség 
megbízásához, és a partnerségre meghatározott feladatok átruházáshoz nincs szükség kettős 
eljárásra. Mindazonáltal a következő feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a korábban 
ebből a célból alapított vegyes, köz- és magántulajdonban lévő vállalatra a közbeszerzési jog 
alkalmazása nélkül lehessen átruházni koncessziót:
- miután megvizsgálták a pénzügyi, műszaki, működési és igazgatástechnikai 

követelményeket, valamint az ajánlatnak az elvégzendő szolgáltatással kapcsolatos 
jellemzőit, a magánfél kiválasztása közbeszerzési eljárással történik; 

-  ezenkívül a vegyes tulajdonban álló társaság fő tevékenységének a koncesszió teljes 
időtartama alatt változatlannak kell maradnia; az Európai Bíróság szerint a fő 
tevékenység vagy a társaságra ruházott feladat jelentős módosulása esetén kötelező 
jelleggel közbeszerzési eljárást kell indítani.
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Ily módon a magán- és közszféra közötti partnerségek területén is jogilag egyértelmű helyzet 
jött létre. 

Városrendezés
Azonban még nem sikerült minden problémát megoldani. Jelenleg egészen különleges 
problémát jelent a városrendezés területe. A városrendezés területén az Európai Bíróság C-
220-05 sz. Roanne-ügyben hozott ítéletét követően mindenekelőtt a német bíróságok eltérő 
értelmezése miatt a közbeszerzési irányelvek hatályát olyan területekre terjesztették ki, ahol 
az irányelvek alkalmazását tulajdonképpen nem irányozták elő. A helyi közigazgatási szervek 
számára mégis lehetővé kell tenni, hogy építési telkeket feltételekkel (például annak 
kikötésével, hogy a telket két éven belül be kell építeni) adjanak el anélkül, hogy ezt az 
eladást a közbeszerzés feltételei szerint európai szinten pályázat formájában kelljen kiírniuk. 
Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, „hogy bármennyire is értelmetlennek tűnik, el 
kell ismerni, hogy minden városrendezési tevékenység az irányelv hatálya alá tartozik:  Mivel 
a beépítési lehetőségeket szabályozó intézkedések per definitionem alapvetően módosítják az 
adott ingatlanok értékét.” (Idézet Paolo Mengozzi főtanácsnoknak a 2009.11.17-én az 
Európai Bíróság elé terjesztett indítványából).
Soha nem vették tervbe, hogy a közbeszerzési irányelveket ilyen esetekre alkalmazzák, és 
remélhetőleg a Bíróság csatlakozni fog a főtanácsnok indítványához.

Fenntartható és innovatív beszerzés
Míg az ökológiai beszerzés területén számos segédlet létezik, mint például a zöld 
közbeszerzési útmutató (GPP Toolkit), a „Procura+” nemzetközi kampány vagy a „TopTen 
Pro”, amelyek segítséget nyújtanak a hatóságoknak és más közintézményeknek a fenntartható 
beszerzéssel kapcsolatban, és emellett a Bizottság közleményt adott ki az innovatív beszerzés 
területén a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésről, illetve a vezető piacok 
kezdeményezésről, addig teljesen hiányoznak a hasonló kezdeményezések a társadalmi 
szempontból felelős beszerzések területén. A Lisszaboni Szerződés azonban megerősítette a 
szociális Európa fontosságát is. Különösen az Európai Unióról szóló szerződés új 3. cikkének 
(3) bekezdése, valamint a jogilag most már kötelező erejű alapjogi charta bővíti ki az Európai 
Unió eddig tisztán gazdasági irányultságát kötelező érvényű szociális célokkal. Ennek 
tükröződnie kell a Bizottság kezdeményezéseiben is. 
Különösen a társadalmilag felelős beszerzés területe sínyli meg azt, hogy a szociális
kritériumok lényegében a gyártási folyamatra vonatkoznak, a végtermékben a legtöbbször 
már nem felismerhetőek, és ezért a globalizált termelés és a összetett szállítói láncok mellett 
nehezebben ellenőrizhetőek. Még bonyolultabbá és áttekinthetetlenebbé válik a helyzet 
azáltal, hogy ajánlati felhívás esetén a gyártók által kiállított tanúsítványok benyújtását is 
lehetővé kell tenni, hogy ne vétsenek a megkülönböztetés tilalma ellen. A gyártók által 
kiállított tanúsítványok ellenőrzése azonban túlságosan megterheli a legtöbb ajánlatkérő 
szervet. Egy kézikönyv kidolgozása mellett ezért a Bizottságnak tervbe kellene vennie a 
pontosabb és jobban ellenőrizhető kritériumok meghatározását, valamint egy 
termékspecifikus kritériumokat tartalmazó adatbázis elkészítését is. Megfontolás tárgyává 
kellene tenni egy európai szintű szolgáltatóközpont kialakítását, amely termékcsoportokra 
vonatkozó kritériumokat dolgozna ki és ellenőrizné azokat, és amelyhez adott esetben a 
panaszokkal kapcsolatban peren kívüli döntőbizottságként is lehetne fordulni.

A közbeszerzési irányelvek felülvizsgálata
Általánosságban kívánatos lenne, hogy a Bizottság a közbeszerzési irányelvek tervezett 
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felülvizsgálata során figyelembe vegye az említett tényezőket, és a felülvizsgálat alkalmával 
tisztázza a tagállamokban az irányelvek átültetése során mutatkozó jogi és gyakorlati 
hiányosságokat, valamint a közbeszerzési jog alkalmazása során fennálló 
jogbizonytalanságokat. Kívánatos lenne továbbá annak tisztázása, hogy az Európai Unió ezen 
a területen hol és miként tud hozzájárulni az adminisztráció egyszerűsítéséhez. Ez 
természetesen feltételezi a jelenlegi terhek mielőbbi és objektív elemzését.
A terhek elemzését magától értetődően minden szereplő széles körű részvételével kellene 
elvégezni. 
Mindazonáltal óva intünk attól, hogy most vegyék tervbe a közbeszerzési irányelvek 
felülvizsgálatát. Az irányelvek fülvizsgálata ebben az időpontban különböző okokból 
kifolyólag elhamarkodott lenne. Egyrészről a közbeszerzésről szóló irányelvek 
felülvizsgálatába feltétlenül be kellene vonni a jogorvoslati irányelvet is, hogy fellépjenek a 
közbeszerzés területén a jog további szétaprózódása ellen. A jogorvoslati irányelvet azonban 
még nem ültették át minden tagállamban, és még nem lehet megítélni az irányelvnek a 
közbeszerzésre kifejtett gyakorlati hatását. Másrészről a tagállamok jelenleg mély gazdasági 
és pénzügyi válságban vannak, a válságnak alig kiszámíthatóak az önkormányzati szintre 
gyakorolt hatásai, és ezek egész biztosan tovább fognak erősödni a következő években. Ilyen 
időkben a közbeszerzések jogalapjának módosítása további bizonytalanságokat, és az ajánlati 
felhívásokban pedig késedelmét okozna.  Ezt pedig mindenki megsínylené.


