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RÖVID INDOKOLÁS

Az uniós tagállamokban a koncessziók a gazdasági tevékenység jelentős részét képezik. A 
jelenlegi jogi helyzet miatt ugyan nehezen végezhetők pontos mérések, azonban a 
tanulmányok abból indulnak ki, hogy Európában a köz- és magánszféra közötti partnerségek 
több mint 60%-a koncessziókon alapul.

Az építési koncesszió odaítélésére jelenleg néhány másodlagos jogi rendelkezés vonatkozik, 
míg a szolgáltatási koncesszió csak az EUMSZ általános elveinek hatálya alá tartozik. A 
javasolt irányelv ezt a joghézagot hivatott megszüntetni.

A jelenlegi helyzet nem kielégítő, hiszen – sem a vállalkozások, sem az ajánlatkérők számára 
– nincs megfelelő jogbiztonság, és az európai vállalkozások, főként a kkv-k számára 
korlátozott a koncessziókkal kapcsolatos gazdasági lehetőségekhez való hozzáférés.

Tekintettel ezenfelül a számos uniós tagállamban fennálló súlyos költségvetési 
megszorításokra, az állami források hatékony elosztása külön figyelmet érdemel, amihez 
jelentősen hozzájárulhat a koncessziók odaítélésekor a leghatékonyabb és legolcsóbb 
megoldásért folytatott verseny.

Az uniós szintű szabályozás semmiképp sem korlátozza az ajánlatkérő szervek arra vonatkozó 
szabadságát, hogy önállóan és saját eszközökkel teljesítsék feladataikat. Ha az ajánlatkérő 
szerv azonban úgy dönt, hogy harmadik felet bíz meg e feladatokkal, akkor a korrupció 
elkerülése érdekében, valamint annak érdekében, hogy a kialakult versenyben a 
leghatékonyabb és legolcsóbb megoldás jöjjön létre, valamennyi alkalmas vállalkozó számára 
tényleges hozzáférést kell biztosítani a piachoz.

Kifejezetten támogatják a koncessziókról szóló irányelv a Belső Piaci Bizottság 2012. február 
20-i munkadokumentumában felsorolt előnyeit, különös tekintettel a meglévő jogi keret 
egyértelműsítésére, a verseny fokozását célzó ösztönzők megteremtésére, és az egyes 
módosítandó javasolt szempontok jellegzetességeire.

Az előadó lényegében támogatja a bizottsági javaslatot.

A szolgáltatási koncessziókra vonatkozóan javasolja az értékhatár 2,5 millió euróra 
csökkentését, így a Bizottság által javasolt kiegészítő bejelentési kötelezettség megszűnik.

A javasolt módosítások célja az is, hogy az életciklusra és az életciklusköltségek 
meghatározására irányuló módszerre vonatkozó túlzott szabályozást meggátolja, mivel az 
visszaélésekhez kapcsolódó kockázatokkal jár. Az ajánlatkérők számára ugyanakkor lehetővé 
kell tenni, hogy a munkakörülményekhez kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessenek az 
odaítélési szempontok között, és hogy kizárják azokat a részvételre jelentkezőket, akikkel 
kapcsolatban tudomásuk van arról, hogy súlyosan megsértették a szociális, munkaügyi és 
környezetvédelmi jogszabályokat. Az ezen irányelvben és a közbeszerzési irányelvben foglalt 
értékhatárok közötti nagy különbségek miatt továbbá szükség van annak a veszélynek az 
elhárítására, hogy a szerződés koncesszióként történő kialakításával megkerülik az irányelvet.
Az elektronikus közbeszerzés bevezetésével kapcsolatban az átültetésre vonatkozó határidőt 
követő ötéves határidő túl hosszúnak tűnik, főként a közbeszerzési irányelv által előirányzott 
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jelentősen rövidebb határidővel összehasonlítva. A magánszféra közvállalkozásokban való 
kismértékű, legfeljebb 10%-os részesedései eltérések keretében érvényesek.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A koncessziós szerződések odaítélésére 
vonatkozó egyértelmű uniós szintű 
szabályok hiánya jogbizonytalanságot 
eredményez, akadályozza a szolgáltatások 
szabad mozgását a belső piacon és torzítja 
annak működését. Ennek következtében a 
gazdasági szereplők, különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) jogai a belső 
piacon csorbulnak és fontos üzleti 
lehetőségeket szalasztanak el, miközben az 
állami hatóságok nem tudják a legjobb 
módon felhasználni a közpénzeket, úgy, 
hogy az uniós polgárok a legkedvezőbb 
áron jussanak minőségi szolgáltatáshoz. A 
koncessziók odaítélésére vonatkozó 
megfelelő jogi keret biztosítaná az összes 
uniós gazdasági szereplő számára a 
piacokhoz való hatékony és 
megkülönböztetésmentes hozzáférést, 
jogbiztonságot teremtene és előnyben 
részesítené az infrastruktúra és a 
polgároknak nyújtott stratégiai 
szolgáltatások terén eszközölt állami 
beruházásokat.

(1) A koncessziós szerződések odaítélésére 
vonatkozó egyértelmű uniós szintű 
szabályok hiánya jogbizonytalanságot 
eredményez, akadályozza a szolgáltatások 
szabad mozgását a belső piacon és torzítja 
annak működését. Ennek következtében a 
gazdasági szereplők, különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) jogai a belső 
piacon csorbulnak és fontos üzleti 
lehetőségeket szalasztanak el, miközben az 
állami hatóságok nem tudják a legjobb 
módon felhasználni a közpénzeket, úgy, 
hogy az uniós polgárok a legkedvezőbb 
áron jussanak minőségi szolgáltatáshoz. A 
koncessziók odaítélésére vonatkozó 
megfelelő, kiegyensúlyozott és rugalmas
jogi keret biztosítaná az összes uniós 
gazdasági szereplő számára a piacokhoz 
való hatékony és megkülönböztetésmentes 
hozzáférést, jogbiztonságot teremtene és 
előnyben részesítené az infrastruktúra és a 
polgároknak nyújtott stratégiai 
szolgáltatások terén eszközölt állami 
beruházásokat.

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E jogi keret rendelkezéseinek 
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egyértelműeknek és világosaknak kell 
lenniük, és nem okozhatnak túlzott 
bürokráciát.

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A koncessziók jellegéből adódik, hogy 
a koncessziós szerződések odaítélésére 
vonatkozó rendelkezések nem jelenthetik 
csupán a közbeszerzésre vonatkozó 
szabályok átvételét.

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Lehetővé kell tenni, hogy a műszaki 
leírásokban és az odaítélési szempontokban 
az ajánlatkérő szervek egyedi előállítási 
folyamatokra, a szolgáltatásnyújtás egy 
meghatározott módjára vagy egy termék, 
illetve szolgáltatás életciklusának bármely 
egyéb szakaszával kapcsolatos valamilyen 
meghatározott folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
koncesszió tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni azt is, hogy a 
munkakörülményekhez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessenek az 
odaítélési szempontok között. Azonban ha 
az ajánlatkérő szervek vagy az ajánlatkérők 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
feltételét alkalmazzák, ezek a jellemzők 
csak az előállítási folyamatban vagy a 
szolgáltatásnyújtásban közvetlenül részt 
vevő alkalmazottak munkakörülményeihez 
kapcsolódhatnak. Az említett jellemzők 

(29) Lehetővé kell tenni, hogy a műszaki 
leírásokban és az odaítélési szempontokban 
az ajánlatkérő szervek egyedi előállítási 
folyamatokra vagy a szolgáltatásnyújtás 
egy meghatározott módjára hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
koncesszió tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
munkakörülményekhez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessenek az 
odaítélési szempontok között. Azonban ha 
az ajánlatkérő szervek vagy az ajánlatkérők 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
feltételét alkalmazzák, ezek a jellemzők 
csak az előállítási folyamatban vagy a 
szolgáltatásnyújtásban közvetlenül részt 
vevő alkalmazottak munkakörülményeihez 
kapcsolódhatnak. Az említett jellemzők 
csak az előállítási folyamatban részt vevő 
alkalmazottak egészségének védelmére, 
vagy a szerződés teljesítésére kijelölt 
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csak az előállítási folyamatban részt vevő 
alkalmazottak egészségének védelmére, 
vagy a szerződés teljesítésére kijelölt 
személyek közül a hátrányos helyzetű 
személyek, ill. a sérülékeny csoportok 
tagjai társadalmi beilleszkedésének 
támogatására vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is.
Ekkor az említett jellemzőket magukban 
foglaló odaítélési szempontoknak minden 
esetben azokra a jellemzőkre kell 
korlátozódniuk, amelyek közvetlenül 
befolyásolják az alkalmazottakat a 
munkakörnyezetükben. E szempontokat a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban és olyan módon kell 
alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. Az ajánlatkérő szervek és az 
ajánlatkérők számára lehetővé kell tenni –
akkor is, ha a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat feltételét alkalmazzák –, hogy a 
szóban forgó koncesszió teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési feltételként használják, mivel ez 
hatással lehet a koncesszió teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

személyek közül a hátrányos helyzetű 
személyek, ill. a sérülékeny csoportok 
tagjai társadalmi beilleszkedésének 
támogatására vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is.
Ekkor az említett jellemzőket magukban 
foglaló odaítélési szempontoknak azokra a 
jellemzőkre kell korlátozódniuk, amelyek 
közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben.
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. Az ajánlatkérő szervek és az 
ajánlatkérők számára lehetővé kell tenni –
akkor is, ha a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat feltételét alkalmazzák –, hogy a 
szóban forgó koncesszió teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési feltételként használják, mivel ez 
hatással lehet a koncesszió teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ajánlatkérő szervek, függetlenül attól, 
hogy az építési beruházások vagy a 
szolgáltatások, ideértve a kapcsolódó 

a) az ezen irányelv 3. cikke szerinti
ajánlatkérő szervek, függetlenül attól, hogy 
az építési beruházások vagy a 
szolgáltatások, ideértve a kapcsolódó 
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beszerzéseket, közérdekű célt szolgálnak-e; beszerzéseket, közérdekű célt szolgálnak-e;

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A küszöbérték alatti koncessziókat 
kölcsönös megállapodás révén is oda lehet 
ítélni.

Indokolás

Ezen irányelv csak a belső piacot érintő koncessziókra vonatkozhat.

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ajánlatkérők, feltéve, hogy az építési 
beruházások vagy a szolgáltatások, 
ideértve a kapcsolódó beszerzéseket, célja 
a III. mellékletben említett tevékenységek 
valamelyikének folytatása.

b) az ezen irányelv 4. cikke szerinti
ajánlatkérők, feltéve, hogy az építési 
beruházások vagy a szolgáltatások, 
ideértve a kapcsolódó beszerzéseket, célja 
a III. mellékletben említett tevékenységek 
valamelyikének folytatása.

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „részvételre jelentkező”: koncesszió-
odaítélési eljárásban való részvételre 
történő meghívásért folyamodó, vagy
meghívást kapó gazdasági szereplő.

8. „részvételre jelentkező”: koncesszió-
odaítélési eljárásban való részvételért
folyamodó, vagy arra meghívott gazdasági 
szereplő;

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés 2., 4. és 7. pontjában
említett építmény vagy szolgáltatások 
hasznosításának joga együtt jár a lényeges 
működési kockázatnak a koncessziós 
jogosultra való transzferálásával. A 
koncessziós jogosult részéről a lényeges
működési kockázat felvállalása akkor 
valósul meg, ha a koncesszió tárgyát 
képező építési beruházás megvalósítása 
vagy szolgáltatás nyújtása során tett 
beruházások, illetve a felmerült költségek 
megtérülése nem garantált.

Az (1) bekezdés 2., 4. és 7. pontjában 
említett építmény vagy szolgáltatások 
hasznosításának joga együtt jár a lényeges 
működési kockázatnak a koncessziós 
jogosultra való transzferálásával. A 
koncessziós jogosult részéről a működési 
kockázat lényeges részének felvállalása 
akkor valósul meg, ha a koncesszió tárgyát 
képező építési beruházás megvalósítása 
vagy szolgáltatás nyújtása során tett 
beruházások, illetve a felmerült költségek 
megtérülése nem garantált, kivéve, ha a 
megtérülés hiánya közvetlenül az 
ajánlatkérő hatóságnak tulajdonítható.

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági kockázat az alábbiak egyikét 
jelentheti:

A gazdasági kockázat különösen az 
alábbiak egyikét jelentheti:

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv a következő koncessziókra 
alkalmazandó, amennyiben értékük eléri 
vagy meghaladja az 5 000 000 EUR-t:

(1) Az irányelv a következő koncessziókra 
alkalmazandó, amennyiben legfeljebb 5 
éves futamidejű koncessziós szerződés 
esetén értékük eléri vagy meghaladja az
5 000 000 EUR-t:

Indokolás

Concessions can have different lifespans.  A hosszú távú koncesszióknál az 5 000 000 eurós 
küszöb nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy hatással legyen a belső piacra. Ezért a feltételek 
közé fel kell venni egy időkomponenst is.
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Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az irányelv a következő 
koncessziókra alkalmazandó, amennyiben 
több mint 5 éves futamidejű koncessziós 
szerződés esetén értékük eléri vagy 
meghaladja a 10.000.000 EUR-t:
a) ajánlatkérők által kötött koncesszió a 
III. mellékletben említett tevékenységek 
valamelyikének folytatására;
b) ajánlatkérő szervek által kötött 
koncesszió.

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az olyan, szociális és egyéb 
meghatározott szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatásra irányuló koncessziók 
esetében, amelyek értéke eléri vagy 
meghaladja a 2 500 000 EUR-t, de kisebb 5 
000 000 EUR-nál, a 27. és a 28. cikknek 
megfelelően a koncessziós eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni.

(2) Az olyan, szociális és egyéb 
meghatározott szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatásra irányuló, legfeljebb 5 éves 
futamidejű koncessziók esetében, amelyek 
értéke eléri vagy meghaladja a 2 500 000 
EUR-t, de kisebb 5 000 000 EUR-nál, a 27. 
és a 28. cikknek megfelelően a koncessziós 
eljárás eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni. Az olyan, szociális és egyéb 
meghatározott szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatásra irányuló, több mint 5 éves 
futamidejű koncessziók esetében, amelyek 
értéke eléri vagy meghaladja az 5 000 000 
EUR-t, de kisebb 10 000 000 EUR-nál, a 
27. és a 28. cikknek megfelelően a 
koncessziós eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatót kell közzétenni.

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely koncesszió becsült értékének 
kiszámítása az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által becsült, hozzáadottérték-
adó nélküli teljes kifizetendő összegen 
alapul, amelybe beleértendő az opció és a 
szerződés időtartama 
meghosszabbításának minden formája.

(1) Valamely koncesszió becsült értékének 
kiszámítása az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által becsült, hozzáadottérték-
adó nélküli teljes kifizetendő összegen 
alapul.

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A koncesszió becsült értékének 
kiszámításához használt módszer 
kiválasztása nem irányulhat az adott 
koncessziónak ezen irányelv hatálya alól 
történő kizárására. Egy építési projekt vagy 
a szolgáltatások összessége nem osztható 
tovább úgy, hogy az megakadályozza, 
hogy az adott projekt vagy szolgáltatás a 
jelen irányelv hatálya alá tartozzon, kivéve, 
ha azt objektív okok indokolják.

(3) A koncesszió becsült értékének 
kiszámításához használt módszer 
kiválasztása nem irányulhat az adott 
koncessziónak ezen irányelv hatálya alól 
történő kizárására. Egy építési projekt vagy 
a szolgáltatások összessége nem osztható 
tovább úgy, hogy az megakadályozza, 
hogy az adott projekt vagy szolgáltatás a 
jelen irányelv hatálya alá tartozzon, kivéve, 
ha azt objektív okok, például a kkv-k 
figyelembevétele indokolják.

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ami az építési beruházásra irányuló 
koncessziókat illeti, a becsült érték 
kiszámításakor figyelembe kell venni 
mind az építési munkák költségét, mind 
azoknak az áruknak és szolgáltatásoknak 
a teljes becsült értékét, amelyeket az 
ajánlatkérő szervek vagy az ajánlatkérők 
bocsátanak a vállalkozó rendelkezésére, 
feltéve, hogy azok szükségesek az építési 
beruházások kivitelezéséhez.

(5) Ami a küszöbérték meghatározását
illeti, a koncesszió becsült értékének meg
kell egyeznie a becsült forgalommal az 
adók levonásával, a szerződés 
időtartamára vetítve.
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Indokolás

A koncessziós szerződések nagyon gyakran építési munkákat és szolgáltatásokat is magukban 
foglalnak. Az építési koncessziók magukban foglalhatják a szolgáltatások biztosítását. A 
szolgáltatási koncessziók gyakran munkálatok elvégzését tehetik szükségessé a szerződés által 
lefedett időtartam során. A koncessziók értékének kiszámítási módja meg kell hogy egyezzen 
az építési és a szolgáltatási koncessziók esetén, és annak jobban kell tükröznie a koncesszió 
díjazását (forgalmát).

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az ajánlatkérő szervek vagy az 
ajánlatkérők a jelen irányelvben foglalt 
eljárások alkalmazása nélkül is 
odaítélhetnek egyes részekre vonatkozó 
koncessziókat, feltéve, hogy az adott rész 
hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke
500 000 EUR-nál kevesebb. Az ilyen 
módon, ezen irányelv alkalmazása nélkül 
odaítélt részek összértéke azonban nem 
haladhatja meg az összes olyan rész 
összértékének 20 %-át, amelyekre a 
javasolt építési beruházást vagy 
szolgáltatások javasolt igénybevételét 
felosztották.

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szintúgy nem lehet azzal a céllal 
kialakítani, hogy az kikerüljön a 
közbeszerzési irányelv hatálya alól.

Indokolás

Az ezen irányelvben és a közbeszerzési irányelvben foglalt értékhatárok közötti nagy 
különbségek miatt fennáll az a veszély, hogy annak érdekében, hogy a szerződéseket kivonják 
a közbeszerzési irányelv hatálya alól, azokat koncesszióként alakítják ki.

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon szerződések odaítélése során, 
amelyek értékük alapján nem tartoznak 
ezen irányelv hatálya alá, az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők kötelesek 
betartani az EUMSZ egyenlő 
bánásmódra, 
megkülönböztetésmentességre és 
átláthatóságra vonatkozó elveit.

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szolgáltatási koncesszióra.

Indokolás

A 8. cikk (1) bekezdése és az V. melléklet elismeri, hogy az egyéb ágazatspecifikus irányelvek 
által már lefedett tevékenységeket ki kell zárni. Ennek ellenére azonban a javaslat 
szövegezése azt sugallja, hogy a gazdasági szereplőnek szerződő félnek kell lennie, ami nem 
érvényes e tevékenységeket végző valamennyi gazdasági szereplőre. Ez a módosítás olyan 
szövegezést javasol, amely megfelel a javaslat alapvető céljának.

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Uniós pénzeszközök felhasználása esetén be kell tartani ezen irányelv elveit.

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez a rendelet nem vonatkozik olyan 
megállapodásokra, amelyek során az 
állam vagy az ajánlatkérő szerv valamely 
gazdasági szereplő számára jogot biztosít 
bizonyos állami területek vagy 
erőforrások kiaknázására, amelyek 
esetében az állam vagy az ajánlatkérő 
szerv, illetve az ajánlatkérő csak a 
használat általános feltételeit határozza 
meg, anélkül, hogy a gazdasági szereplő 
által biztosított specifikus építési 
munkálatok vagy szolgáltatások 
kedvezményezettjévé válna.

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó az alábbi
szolgáltatásokra irányuló koncessziókra:

Ez az irányelv nem alkalmazandó az olyan
szolgáltatásokra irányuló koncessziókra, 
amelyet az ajánlatkérő szerv egy másik 
ajánlatkérő szervnek vagy ajánlatkérő 
szervek szövetségének ítél oda valamely, a 
Szerződéssel összhangban álló, közzétett 
törvény, rendelet vagy adminisztratív 
rendelkezés alapján járó kizárólagos 
jognak megfelelően.
Nem alkalmazandó továbbá az alábbiakra 
sem:

Indokolás

A jelenlegi 2004/18/EK irányelv 18. cikkének szövegét tükrözi, amely egyértelművé teszi, hogy 
a tagállamok továbbra is biztosíthatnak ilyen kizárólagos jogokat a Szerződéssel 
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összhangban.

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, az ajánlatkérő szervek által 
pénzgyűjtés vagy tőkegyűjtés céljából 
végzett tranzakciók, jegybanki 
szolgáltatások, valamint az Európai 
Pénzügyi Stabilitási Eszköz és az európai 
stabilitási mechanizmus segítségével
végrehajtott műveletek;

Indokolás

Megalapozott azon aggodalom, hogy többek között az önkormányzatok számára ne legyen túl 
könnyű a kölcsönhöz jutás. Azonban már elegendő biztosíték áll rendelkezésre e célból és 
nincs szükség új szabályra európai szinten. Az önkormányzatoknak továbbra is biztosítaniuk 
kell egy bizonyos szintű rugalmasságot a kölcsönfelvétel tekintetében, és ezért továbbra is ki 
kell zárni az irányelv hatálya alól a pénzgyűjtési vagy tőkegyűjtési tranzakciókat.

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) munkaszerződések; törölve

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

A terjesztés fogalmának meghatározását már az 5. cikk b) pontja tartalmazza.

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az ajánlatkérők a Bizottságot vagy a 
nemzeti felügyeleti testületet kérésére 
tájékoztatják mindazokról a 
tevékenységekről, amelyeket kizártnak 
tekintenek. A Bizottság tájékoztatás 
céljából 2013. július 1-jével kezdődően 
félévente közzéteszi az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában azon 
tevékenységcsoportok jegyzékét, 
amelyeket nem tekint az említett bekezdés 
hatálya alá tartozónak. Ennek során a 
Bizottság tiszteletben tart minden olyan 
érzékeny üzleti szempontot, amelyre az 
ajánlatkérők ezen információk 
továbbításakor felhívják a figyelmet.

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókra akkor kell alkalmazni, ha a 
szolgáltatások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 60 %-a e 
szolgáltatások azon vállalkozások részére 
történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik;
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Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) építési beruházásra irányuló 
koncessziókra akkor kell alkalmazni, ha az 
építési beruházások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 60 %-a ilyen 
építési beruházások azon vállalkozások 
részére történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik.

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek
összesen 10%-ot meghaladó arányú
magánjogi érdekeltek.

Indokolás

A pontosításra az Európai Bíróság Altmark-ítélete alapján van szükség.

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek
összesen 10%-ot meghaladó arányú
magánjogi érdekeltek.

Indokolás

A pontosításra az Európai Bíróság Altmark-ítélete alapján van szükség.

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a partnerség célja a hatóságokra 
ruházott, a közérdeket szolgáló 
közszolgáltatási feladat biztosítása, vagy
kiegészítő beszerzési tevékenységek 
végrehajtása a 2. cikk (17) bekezdése 
értelmében, amelyre a közszolgáltatási 
feladatnak a köz érdekében való 
végrehajtása érdekében van szükség. A 
feladatok csoportosítását olyan esetekben 
is megvalósultnak kell tekinteni amikor az
önkormányzat kötelezettsége pusztán a 
kifizetés, feltéve, hogy az együttműködés 
lehetőveé teszi az önkormányzat számára, 
hogy saját kötelezettségének 
gazdaságosabban és hatékonyabban 
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tegyen eleget.

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

b) a feladatot csak az érintett hatóság 
végzi, aktív magántőke közreműködése 
nélkül;

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magánszféra (1)–(4) bekezdésben 
említett, összesen 10%-ot meghaladó 
arányú részvételének hiányát a koncesszió 
odaítélésekor vagy a megállapodás 
megkötésekor kell igazolni.

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koncesszió időtartama a koncessziós 
jogosult számára a befektetések és az

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

befektetések és a kezdeti vagy későbbi
építési beruházási munkák vagy a 
szolgáltatások teljesítése során felmerült 
költségek amortizálásához és a befektetett 
tőke ésszerű hozamának eléréséhez 
szükséges becsült időtartam.

Indokolás

Linguistic amendment

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azokat a szerződéseket, amelyeknek a 
tárgya szolgáltatásmegrendelés és 
árubeszerzés egyaránt, ezen irányelvnek 
megfelelően kell odaítélni, amennyiben a 
szóban forgó szerződés fő tárgya 
szolgáltatás, és amennyiben a 2. cikk (1) 
bekezdése 1. pontjának értelmében 
koncesszióról van szó.

(1) Ez az irányelv a szolgáltatásokat és 
árubeszerzést egyaránt magában foglaló 
szerződésekre vonatkozik, amennyiben a 
szóban forgó szerződés fő tárgya 
szolgáltatás, és amennyiben a 2. cikk (1) 
bekezdése 1. pontjának értelmében 
koncesszióról van szó.

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal az egyetlen koncesszió 
odaítélésére vagy több különböző 
koncesszió odaítélésére vonatkozó 
választás nem irányulhat az adott 
koncessziónak ezen irányelv hatálya alól 
történő kizárására.

Mindazonáltal az egyetlen koncesszió 
odaítélésére vagy több különböző 
koncesszió odaítélésére vonatkozó 
választás nem irányul az adott 
koncessziónak ezen irányelv hatálya alól 
történő kizárására.

Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk



AD\917760HU.doc 21/35 PE492.572v03-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban
való részvétel jogát fenntarthatják védett 
műhelyek és olyan gazdasági szereplők 
számára, akiknek fő célja a fogyatékkal élő 
és hátrányos helyzetű munkavállalók 
társadalmi és szakmai integrációja, vagy 
úgy rendelkezhetnek, hogy e koncessziókat 
a védett munkahely-teremtési programok 
keretében kell teljesíteni, feltéve, hogy az 
ilyen műhelyek, gazdasági szereplők vagy 
programok alkalmazottainak több mint 50 
%-a fogyatékkal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállaló.

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy legkésőbb öt évvel a 49. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi koncesszió-odaítélési eljárást e 
cikk követelményeivel összhangban 
elektronikus kommunikációs eszközök –
különösen elektronikus benyújtás – útján 
bonyolítsanak le.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy legkésőbb három évvel a 49. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi koncesszió-odaítélési eljárást e 
cikk követelményeivel összhangban 
elektronikus kommunikációs eszközök –
különösen elektronikus benyújtás – útján 
bonyolítsanak le.

Indokolás

Az ötéves határidő túl hosszúnak tűnik, főként a közbeszerzési irányelv által előirányzott 
jelentősen rövidebb határidővel összehasonlítva.

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közbeszerzési eljárásokhoz 
elektronikusan feldolgozott adatokat az 

törölve
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ajánlatkérő felhasználhatja arra, hogy a 
megfelelő eszközök kifejlesztése révén 
minden egyes szakaszban megelőzze, 
feltárja és korrigálja a hibákat.

Módosítás 46
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.

– nem releváns a koncesszió 
szempontjából, mivel nem teljesíti az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek a 
közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott követelményeit.

Módosítás 47
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

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok elfogadhatatlannak
minősülnek az alábbi esetek 
bármelyikében:

Az ajánlatokat elfogadhatatlannak tekintik
az alábbi esetekben:

Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki/amely 
nem rendelkezik az előírt képesítésekkel;

b) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki/amely 
nem rendelkezik az előírt képesítések 
megszerzéséről szóló tanúsítványokkal;

Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) áruk meghaladja az ajánlatkérőnek vagy 
ajánlatkérő szervnek a koncesszió-
odaítélési eljárás megindítása előtt 
meghatározott és írásban dokumentált 
költségvetését;

c) áruk 20%-nál nagyobb mértékben
meghaladja az ajánlatkérőnek vagy 
ajánlatkérő szervnek a koncesszió-
odaítélési eljárás megindítása előtt 
meghatározott és írásban dokumentált 
költségvetését;

Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a benne foglalt ellenszolgáltatás összegét 
kirívóan alacsonynak találták.

d) a benne foglalt ellenszolgáltatás összege 
a többi ajánlat átlagánál vagy az írásban 
dokumentált költségvetésnél több mint 
20%-kal alacsonyabb.

Módosítás 52
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 

törölve
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és egyéb meghatározott szolgáltatások 
képeznek kivételt.

Módosítás 53
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.

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának sajátos 
folyamatára.

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv a 
koncessziós hirdetményben, az ajánlattételi 
felhívásban vagy a koncessziós 
dokumentációban jelzi az odaítélési 
szempontokat és a teljesítendő 
minimumkövetelményeket. Ennek az 
információnak lehetővé kell tennie a 
koncesszió jellegének és hatályának 
azonosítását annak érdekében, hogy a 
gazdasági szereplők eldönthessék, részt 
kívánnak-e venni a koncesszió-odaítélési 
eljárásban. A tárgyalások során a leírás,
az odaítélési szempontok és a
minimumkövetelmények nem 
változtathatók.

(1) Az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv a 
koncessziós hirdetményben, az ajánlattételi 
felhívásban vagy a koncessziós 
dokumentációban jelzi az odaítélési 
szempontokat és a teljesítendő 
minimumkövetelményeket. Ennek az 
információnak lehetővé kell tennie a 
koncesszió jellegének és hatályának 
azonosítását annak érdekében, hogy a 
gazdasági szereplők eldönthessék, részt 
kívánnak-e venni a koncesszió-odaítélési 
eljárásban. Az ajánlatkérők az eljárás 
során, de még a pályázatok beérkezése 
előtt módosíthatják a 
minimumkövetelményeket és az odaítélési
kritériumokat általánosan közzéteendő 
helyesbítés nélkül, ha a módosítás nincs 
hatással a pályázókra. Az ajánlatkérőknek 
erről értesíteniük kell a pályázókat, és
megfelelően meg kell hosszabbítaniuk a
benyújtási határidőt.
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Indokolás

A koncesszióknak rugalmasnak kell lenniük. Ezért lehetővé kell tenni, hogy a folyamat során 
kiegészítéseket fűzzenek a tenderhez.

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

e) feljegyzésben rögzíti a formai 
megfontolásokat és a koncesszió-odaítélési 
eljárás szempontjából lényeges egyéb 
lépéseket és eseményeket a tárgyalások 
nyomon követhetőségének megfelelő 
eszközökkel történő biztosítása érdekében.

Módosítás 56
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, valamint az ajánlatkérő 
szervre, illetve az ajánlatkérőre vonatkozó 
nemzeti jogszabályok szerinti csalás miatt;

Módosítás 57
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 

(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 
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szerinti tagállam jogi rendelkezései 
szerinti, az adók és társadalombiztosítási 
járulékok megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségeinek.

szerinti tagállam jogi rendelkezései 
szerinti, az adók és társadalombiztosítási 
járulékok megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségeinek, vagy közigazgatási 
úton tudomást szerez munkaügyi bíróság 
által hozott ítéletekről vagy jogerős 
hatósági határozatokról.

Módosítás 58
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 súlyos megsértésének vagy a szociális, 
munkaügyi és környezetvédelmi 
jogszabályok súlyos megsértésének;

Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv
köteles a koncessziós hirdetményben vagy 
dokumentációban feltüntetni az (1) 
bekezdésben meghatározott minden egyes 
szempont relatív súlyozását, illetve a 
szempontokat csökkenő fontossági 
sorrendben.

(3) Az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv, 
amennyiben szükségesnek tartja, a 
koncessziós hirdetményben vagy 
dokumentációban feltünteti az (1) 
bekezdésben meghatározott minden egyes 
szempont relatív súlyozását, illetve a 
szempontokat csökkenő fontossági 
sorrendben.

Indokolás

A súlyozás önmagában nem jelent semmiféle garanciát az eljárás pártatlanságára nézve, és 
csak az ajánlatkérő szerv korlátozását szolgálja. Nem lehet biztosan tudni, hogy ez a változás 
milyen hatással jár a szükséges megújítási eljárásokra. A kritériumok súlyozása vagy 
fontosság szerinti kategorizálása ahhoz vezethet, hogy az odaítélő szerv számára a díjazás 
kritériuma az ajánlat energetikai és környezetvédelmi szempontjai elé kerül a hidroelektromos 
koncessziók esetében.



AD\917760HU.doc 27/35 PE492.572v03-00

HU

Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő kizárja a nem európai uniós 
országában letelepedett gazdasági 
szereplőt a koncesszióban való 
részvételből, amennyiben a letelepedése 
szerinti tagállamban érvényes 
jogszabályok értelmében az Unióban 
letelepedett gazdasági szereplőket kizárják 
vagy korlátozzák a hasonló koncesszióban 
való részvétel esetén.

Indokolás

Ez a módosítás a koncessziókra való pályázás során a kölcsönösség elvének alkalmazását 
javasolja a nemzetközi kereskedelmi szabályoknak megfelelően. Kizár minden olyan 
gazdasági szereplőt, amelynek székhelye olyan nem európai uniós országban van, amely 
kizárja vagy korlátozza az európai uniós gazdasági szereplőket a koncessziókban való 
részvétel során.

Módosítás 61
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 az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv a (2) bekezdéssel 
összhangban a koncesszió odaítélését a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat szempontjaira alapozzák. Ezek a 
szempontok az ár vagy a költség mellett a 
következő kritériumok bármelyikét 
tartalmazhatják:

Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – a pont
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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 szociális 
kritériumokat, a környezetvédelmi 
jellemzőket és az innovatív jelleget;

Módosítás 63
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 
nyújtásának sajátos folyamatát jellemzik.

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata.

Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (4) bekezdésben említett esetben az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv a 
koncessziós hirdetményben, az ajánlattételi 
felhívásban vagy a koncessziós 
dokumentációban pontosan meghatározza a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat meghatározásához kiválasztott 
kritériumokhoz rendelt relatív súlyt.

A (4) bekezdésben említett esetben az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv szükség 
esetén a koncessziós hirdetményben, az 
ajánlattételi felhívásban vagy a koncessziós 
dokumentációban pontosan meghatározza a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat meghatározásához kiválasztott 
kritériumokhoz rendelt relatív súlyt.
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Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) belső költségek, ideértve a 
megszerzéshez (például az előállítási 
költségek), a használathoz (például az 
energiafogyasztási és a karbantartási 
költségek) és az életciklus végéhez
(például az elszállítási és újrahasznosítási 
költségek) kapcsolódó költségeket,

a) belső költségek, ideértve a 
megszerzéshez, a használathoz (például az 
energiafogyasztási és a karbantartási 
költségek) és az életciklus végéhez
(például az elszállítási és újrahasznosítási 
költségek) kapcsolódó költségeket,

Indokolás

Az életciklusköltségek kiszámításakor csak a koncesszió felhasználója számára keletkező 
költségeket, valamint a jogi szabályozáson alapuló külső környezetvédelmi költségeket kellene 
figyelembe venni.

Módosítás 66
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 
magukban foglalhatják az üvegházhatású 
gázok és más szennyezőanyagok 
kibocsátásának költségeit, valamint a 
klímaváltozás hatásainak csökkentésével 
kapcsolatos egyéb kiadásokat.

b) az életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső környezetvédelmi költségek, feltéve, 
hogy pénzben kifejezett értékük 
meghatározható és igazolható – ezek 
magukban foglalhatják az üvegházhatású 
gázok és más szennyezőanyagok 
kibocsátásának költségeit.

Módosítás 67
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 

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

szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat. A tagállamok biztosítják, 
hogy az alvállalkozók, illetve az 
ajánlattevők által alkalmazott személyek 
munkakörülményei és bére tekintetében 
ne történjen diszkrimináció.

Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok kötelező jelleggel 
előírhatják az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettséget és a szerződés nagyságától 
és összetettségétől függően korlátozhatják 
az alvállalkozók számát is.

Módosítás 69
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 a koncessziós jogosult 
javára változtatja meg a koncesszió 
gazdasági egyensúlyát, kivéve, ha ez a 
koncesszió gazdasági és pénzügyi 
egyensúlyának visszanyeréséből ered az 
ajánlatkérő hatóságok „fellépései” miatt 
bekövetkezett zavart követően;

Módosítás 70
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

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

Indokolás

Nem tűnnek ésszerűnek az olyan módosításokra vonatkozó hirdetmények, amelyek nem 
vonnak maguk után új közbeszerzési eljárást.

Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A koncesszió felmondása A koncesszió felmondása és új ajánlati 
felhívás

Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a koncessziós szerződésből eredő 
kötelezettségek teljesítésének 
elmulasztása;

Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 15. cikkben szereplő kivételek már 
nem alkalmazandók, miután valamely jogi 
személybe, amelynek a 15. cikk (4) 
bekezdése szerint szerződést ítéltek oda, 
bevonódott a magánszféra;

a) a 15. cikkben szereplő kivételek már 
nem alkalmazandók, miután valamely jogi 
személybe, amelynek a 15. cikk (4) 
bekezdése szerint szerződést ítéltek oda,
10%-ot meghaladó mértékben bevonódott 
a magánszféra;

Indokolás

Technical amendment, r.
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Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 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.

c) azokban az esetekben, amelyekben 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, kellő időben, fél 
éven belül új pályázati felhívást kell tenni 
a koncesszióra. A tagállamok kötelesek 
megteremteni ennek jogi feltételeit.

Indokolás

Technikai jellegű módosítás, a cikk átszövegezése.

Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelv
módosításait legkésőbb ezen irányelv 
hatálybalépéséig be kell illeszteni a 
szövegekbe.

Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) építési beruházásra vagy építményre 
irányuló koncesszió esetében azoknak a 

a) építési beruházásra vagy építményre 
irányuló koncesszió esetében azoknak a 
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műszaki előírásoknak az összessége, 
amelyek különösen a koncessziós 
dokumentációban szerepelnek, amelyek 
meghatározzák valamely anyag, termék 
vagy áru megkövetelt jellemzőit, hogy az 
megfeleljen az ajánlatkérő szerv által 
igényelt rendeltetésnek E jellemzők közé 
tartozik a környezetvédelmi és éghajlattal 
összefüggő teljesítmény színvonala, a
valamennyi követelménynek (többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára való elérhetőségnek) megfelelő 
kialakítás és a megfelelőség-értékelés, a 
teljesítmény, a biztonság és a méretek, 
beleértve a minőségbiztosítási eljárásokat, 
a terminológiát, a jeleket, a vizsgálatot és 
vizsgálati módszereket, a csomagolást, a 
jelölést és címkézést, a használati utasítást, 
valamint az építmény teljes életciklusának 
szakaszaiban alkalmazott gyártási 
folyamatokat és módszereket; tartalmazzák 
továbbá a tervezésre és a költségekre 
vonatkozó szabályokat, az építmény 
vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére 
vonatkozó feltételeket, az építési 
eljárásokat, illetve technológiákat, valamint 
minden olyan egyéb műszaki feltételt, 
amelyet az ajánlatkérő szervnek módjában 
áll általános vagy különös 
rendelkezésekkel előírni az elkészült 
építmény és azon anyagok vagy 
alkatrészek tekintetében, amelyeket az 
magában foglal;

műszaki előírásoknak az összessége, 
amelyek különösen a koncessziós 
dokumentációban szerepelnek, amelyek 
meghatározzák valamely anyag, termék 
vagy áru megkövetelt jellemzőit, hogy az 
megfeleljen az ajánlatkérő szerv által 
igényelt rendeltetésnek E jellemzők közé 
tartozik a környezetvédelmi és éghajlattal 
összefüggő teljesítmény színvonala, a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
való elérhetőség biztosítása és az uniós 
jogszabályoknak való megfelelés, a 
teljesítmény, a biztonság és a méretek, 
beleértve a minőségbiztosítási eljárásokat, 
a terminológiát, a jeleket, a vizsgálatot és 
vizsgálati módszereket, a csomagolást, a 
jelölést és címkézést, valamint a használati 
utasítást; tartalmazzák továbbá a tervezésre 
és a költségekre vonatkozó szabályokat, az 
építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és 
átvételére vonatkozó feltételeket, az építési 
eljárásokat, illetve technológiákat, valamint 
minden olyan egyéb műszaki feltételt, 
amelyet az ajánlatkérő szervnek módjában 
áll általános vagy különös 
rendelkezésekkel előírni az elkészült 
építmény és azon anyagok vagy 
alkatrészek tekintetében, amelyeket az 
magában foglal;

Módosítás 77
Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncesszió esetében a dokumentációban 
szereplő azon leírás, amely meghatározza a 
termék, illetve szolgáltatás tekintetében 
megkövetelt jellemzőket, így a minőség 
színvonalát, a környezetvédelmi és 
éghajlattal összefüggő teljesítmény 

b) szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncesszió esetében azon írásban rögzített
leírás, amely meghatározza a termék, 
illetve szolgáltatás tekintetében 
megkövetelt jellemzőket, így a minőség 
színvonalát, a környezetvédelmi és 
éghajlattal összefüggő teljesítmény 
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színvonalát, a valamennyi követelménynek 
(többek között a fogyatékossággal élő 
személyek számára való elérhetőségnek) 
megfelelő kialakítást, továbbá a 
megfelelőség-értékelést, a teljesítményt, a 
termék rendeltetését, a biztonságot és a 
méreteket, beleértve a termék kereskedelmi 
nevére, a terminológiára, a jelekre, a 
vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a 
csomagolásra, a jelölésre és címkézésre, a 
használati utasításra, az áru vagy 
szolgáltatás teljes életciklusának 
szakaszaiban alkalmazott gyártási 
folyamatokra és módszerekre, valamint a 
megfelelőség-értékelési eljárásokra
vonatkozó követelményeket;

színvonalát, a fogyatékossággal élő 
személyek számára való elérhetőség 
biztosítását, továbbá az uniós jognak való 
megfelelést, a teljesítményt, a termék 
rendeltetését, a biztonságot és a méreteket, 
beleértve a termék kereskedelmi nevére, a 
terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és 
vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a 
jelölésre és címkézésre, valamint a 
használati utasításra vonatkozó 
követelményeket;
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