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RÖVID INDOKOLÁS

1. Bevezetés

A közbeszerzések fokozott jelentősége ellenére az uniós jogszabályok nem biztosítanak 
határozott jogi keretet a koncessziós szerződések odaítélése tekintetében1. A közös szabályok 
hiánya jelentős gazdasági hatékonysági problémákat okoz, és az érdekelt felek, így az 
ajánlatkérő szervek, valamint az ajánlatkérők, a gazdasági szereplők és a szolgáltatások 
felhasználói számára egyaránt hátrányos2. A gazdasági szereplők egyenlőtlen 
versenyfeltételekkel szembesülnek, ami visszaélésekhez és akár korrupcióhoz is vezethet3.

Az irányelvre irányuló javaslat tehát két alapvető célkitűzést kíván megvalósítani: a 
jogbiztonság növelését és az európai vállalkozások számára a koncessziós piacokhoz való 
hozzáférés javítását. Ebben a tekintetben az irányelv egyértelművé teszi az alkalmazandó jogi 
keretet és szabályokat vezet be az eljárások nagyobb átláthatósága és pártatlansága érdekében.  

2. A vélemény előadójának álláspontja

Előzetes megjegyzések és prioritások

A vélemény előadója egyetért a Bizottság által az irányelvre irányuló javaslatban kitűzött 
célokkal, és bizonyos álláspontokkal4 szemben úgy véli, hogy érdemi európai jogszabályokra 

                                               
1 Az építési koncesszió odaítélésére tulajdonképpen az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 
2004/18/EK irányelv alapvető rendelkezései vonatkoznak. Ezzel szemben a szolgáltatási koncessziót a teljesítés 
tekintetében egyedül a Szerződés gazdasági szabadságokra, a megkülönböztetés tilalmára, az átláthatóságra, az 
egyenlő bánásmódra, az arányosságra, valamint a kölcsönös elismerésre vonatkozó általános elvei szabályozzák.
2 A Bizottság által végzett hatásvizsgálat szerint a jogbizonytalanság a koncesszió fogalommeghatározását és az 
alkalmazandó jogrendszert egyaránt érinti. Bár a Bíróság kifejtette, hogy az építmény vagy szolgáltatás 
hasznosításával együtt járó kockázat, amelyet a koncessziós jogosultnak kell viselnie, a koncesszió 
elengedhetetlen jellemzője, a fogalommeghatározás alapvető elemei – pl. a kockázat szintje és típusa – még 
mindig nincsenek meghatározva. Ezenkívül a Szerződésből fakadó, átláthatóságra és 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó kötelezettségek pontos tartalma és alkalmazhatósága sem elég 
egyértelmű. A hatásvizsgálat teljes szövege a következő címen elérhető: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf. A piac 
bezárásából eredő negatív gazdasági hatásokat illetően vö. Saussier, S. (2012): „An Economic Analysis of the 
Closure of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession Contracts”. A Parlament 
megbízásából készült tanulmány elérhető az alábbi linken:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
3 vö. Soreide, Tina (2012): „Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts”. A 
Parlament megbízásából készült tanulmány elérhető az alábbi linken: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
4 A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikke szerint a nemzeti 
parlamentek indokolással ellátott véleményt nyújthatnak be, amely ismerteti, hogy miért vélik úgy, hogy az adott 
tervezet nem felel meg a szubszidiaritás elvének.  Az Európai Parlamenthez a koncessziós szerződések 
odaítéléséről szóló irányelv tekintetében eddig három indokolással ellátott véleményt nyújtottak be: az osztrák 
Bundesrat, a német Bundesrat, valamint a Cortes Generales, a Spanyol Királyág parlamentje részéről.
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van szükség a szabályozási konvergencia, valamint az EU koncessziós piacaihoz való egyenlő 
hozzáférés biztosítása érdekében.

E tekintetben a vélemény előadója hangsúlyozza, hogy egyértelmű szabályokra van szükség, 
különösen a következő kérdések tekintetében:

– a koncessziós szerződések pontosabb meghatározása, különös tekintettel a működési 
kockázat fogalmára1;
– az odaítélési eljárás során alkalmazandó konkrét és releváns2;
– a koncessziók módosítására vonatkozó különleges szabályok3; valamint
– az eljárások nagyobb átláthatósága és pártatlansága érdekében tett megfelelő 
intézkedések.

Ilyen körülmények között a vélemény előadója szerint a szabályok hatékony és következetes 
alkalmazása érdekében kerülni kell a túlszabályozás minden formáját. E célból a vélemény 
előadója két célkitűzést említ:

- az irányelv által bevezetett rendelkezések egyszerűsítése, annak érdekében, hogy 
ezeket egyszerűbben és következetesebben lehessen végrehajtani; valamint

- megfelelő egyensúly biztosítása az egyenlő hozzáférés és bánásmód biztosítása, 
valamint a között, hogy az ajánlatkérők és az ajánlatkérő szervek megőrizzenek egy 
bizonyos fokú rugalmasságot4 (lásd az 5–13. módosítást).  

Javasolt módosítások 

A vélemény előadója úgy véli, hogy a javaslat néha nem megfelelő módon szabályozza a 
koncessziós szerződéseket, mivel e szerződések tekintetében is a közbeszerzésre vonatkozó 
kritériumokat alkalmazza. Figyelembe véve a koncessziós szerződések eltérő jellegét, a 
vélemény előadója a következő rendelkezések módosítását javasolja:

- az 5. cikkben előírt köztes küszöbértékek eltörlése, amelyek nem képviselnek 
hozzáadott értéket és azzal a kockázattal járnak, hogy szükségtelenül megnehezítik az 
irányelv alkalmazási körének meghatározását (lásd a 17. és 30. módosítást);

                                               
1 A Bíróság koncessziós szerződések odaítéléséről szóló 25 ítéletéből nem kevesebb, mint 13 érinti a koncesszió 
fogalmának pontosítását. 
2 Annak ellenére, hogy a Bíróság „Teleaustria” ügyben (C-324/98) hozott ítélete megerősítette, hogy az illetékes 
hatóságok a koncesszió odaítélési szakaszában kötelesek megfelelni a Szerződés elveinek, a Bíróság nem 
pontosította kellő mértékben e szabályozó elvek tartalmát. 
3 Amint az a Bizottság hatásvizsgálatából (op. cit., 13. o.) is kitűnik, a szerződések módosítására vonatkozó 
követelmények a szereplők közötti jogbizonytalanság határozott elemeit képezik. 
4 A koncessziós jogosult a beszerzőktől eltérő kockázatot vállal, amely nem korlátozódik egy termék vagy 
szolgáltatás mennyiségi és minőségi kritériumok teljesítése melletti biztosítására, hanem kiterjed a munka 
és/vagy a szolgáltatás valós jövedelmezőségére is. A koncessziós jogosultat íly módon a hasznossági függvény 
arányában vett üzleti kockázat vállalására kötelezik, végső soron az ajánlatkérőtől eltérő vonatkozásban: a 
fogyasztó tekintetében. Tekintettel arra, hogy a felhasználók viselkedése csak részben kiszámítható, és ez a 
koncessziós kapcsolat háromoldalúságából (koncessziós jogosult – ajánlatkérő – felhasználó) eredő konkrét piaci 
kockázattal jár (vö. Goisis: „Concessioni di costruzione e gestione di lavori e concessioni di servizi”, IUS 
Publicum, 2011. június, 2–9. o.).
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- a számítási módszer egyszerűsítése az építési beruházásra irányuló és a szolgáltatásra 
irányuló koncessziók közötti különbségtétel eltörlésével, tekintettel arra, hogy több 
koncesszió „vegyes” jellegű, valamint a „becsült érték” kiszámítására vonatkozó 
közös elv bevezetésével, amely megegyezik a szerződés teljes ideje alatti, adózás előtti 
forgalommal (lásd a 8., 9., 18., 19., 20., 21., 22. és 23. módosítást).;

- a koncessziók időtartamának kifejezett korlátozása, valamint annak előírása, hogy ez 
a határérték nem lépheti túl a koncessziós jogosult számára a felmerült költségek 
megtérüléséhez és ésszerű hozam eléréséhez szükséges időtartamot (lásd a 10. és 24. 
módosítást);

- az odaítélési szempontok hozzáigazítása a koncessziós szerződések 
jellegzetességeihez, bizonyos fokú rugalmasságot biztosítva, amely ugyanakkor nem 
biztosít korlátlan választási szabadságot az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő szerv 
számára (lásd a 11., 12, 16., 35., 44., 46., 47. és 48. módosítást).

Az irányelv által bevezetett szabályok egyszerűsítése és a túlszabályozás bármely formájának 
elkerülése érdekében a vélemény előadója azt javasolja, hogy töröljék az összes 
szükségtelennek ítélt szabályt, és a különböző rendelkezéseket lehetőség szerint egyetlen 
cikkbe csoportosítsák (lásd a 26., 27., 28., 41. és 43. módosítást). E célból a vélemény 
előadója azt javasolja, hogy a jogbizonytalanság és a szükségtelen jogviták elkerülése 
érdekében az ajánlatkérő szervek, illetve a tagállamok ajánlatkérői számára tegyék kötelezővé 
a közös koncessziók tekintetében alkalmazandó szabályok és jogszabályok megválasztását 
(lásd a 31., 32. és 33. módosítást).;

Végezetül a vélemény előadója úgy véli, hogy ez az irányelv hozzájárulhat a magas szintű 
foglalkoztatottság elérésére, valamint a megfelelő szociális háló és a magas szintű oktatás, 
képzés és egészségügy biztosítására irányuló politikák megvalósításához (lásd az 1. és 3. 
módosítást). Ebben az értelemben a vélemény előadója javasolja, hogy a koncesszió 
szolgáltatójának adják meg a lehetőséget, hogy az odaítélési szempontok közé sorolhasson 
környezetvédelmi, társadalmi vagy innovációval, valamint adott esetben a fenntartható 
gazdasági növekedés és a fokozottabb társadalmi kohézió előmozdítására irányuló politikák 
megvalósításával kapcsolatos szempontokat (lásd a 4., 14. és 15. módosítást).

MÓDOSÍTÁS:

A Jogi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 53. 
cikke (1) bekezdésére, 62. és 114. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 14. 
cikkére, 53. cikke (1) bekezdésére, 
valamint 62. és 114. cikkére, valamint 26. 
jegyzőkönyvére,

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzés fontos szerepet játszik 
az Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Az építési koncessziók 
odaítélésére jelenleg az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 
2004. március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott alapvető szabályok 
alkalmazandók, míg a több tagállamra 
kiterjedő szolgáltatási koncessziók 
odaítélésének meg kell felelnie a 
Szerződés alapelveinek, különösen az 
áruk szabad mozgására, a letelepedés 
szabadságára és a szolgáltatásnyújtás 
szabadságára vonatkozó elveknek, 
valamint az ezekből származó elveknek, 
mint például az egyenlő bánásmód, a 
megkülönböztetés tilalma, a kölcsönös 
elismerés, az arányosság és az 
átláthatóság elvének. A Szerződés elveinek 
a nemzeti jogalkotók általi eltérő 
értelmezése és a különböző tagállamok 
jogszabályai közötti jelentős eltérések 
kapcsán fennáll a jogbizonytalanság 

(2) A közbeszerzés fontos szerepet játszik 
az Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ebben az 
összefüggésben a koncessziós szerződések 
fontos eszközei az infrastruktúrák és a 
stratégiai szolgáltatások hosszú távú 
strukturális fejlesztésének. 
Következésképp, megkönnyítik a belső 
piacon belüli versenyfeltételek javulását, 
miközben fokozzák a magánszféra 
szaktudását, illetve hatékonyságot és 
innovációt valósítanak meg.
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veszélye. Ezt a kockázatot az Európai 
Unió Bíróságának kiterjedt ítélkezési 
gyakorlata megerősítette, ez azonban csak 
a koncessziós szerződések odaítélésének 
egyes aspektusaival foglalkozott. Így a 
Szerződés elveinek az összes tagállamban 
érvényesülő egységes meghatározására és 
eltérő értelmezésük megszüntetésére van 
szükség uniós szinten, a belső piac 
fennálló torzulásainak kiküszöbölése 
érdekében.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az építési koncessziók odaítélésére 
jelenleg az építési beruházásra, az 
árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1 meghatározott alapvető 
szabályok alkalmazandók, míg a több 
tagállamra kiterjedő szolgáltatási 
koncessziók odaítélésének meg kell 
felelnie az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) alapelveinek, 
különösen az áruk szabad mozgására, a 
letelepedés szabadságára és a 
szolgáltatásnyújtás szabadságára 
vonatkozó elveknek, valamint az ezekből 
származó elveknek, mint például az 
egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés 
tilalma, a kölcsönös elismerés, az 
arányosság és az átláthatóság elvének. Az 
EUMSZ elveinek a nemzeti jogalkotók 
általi eltérő értelmezése és a különböző 
tagállamok jogszabályai közötti jelentős 
eltérések kapcsán fennáll a 
jogbizonytalanság veszélye. Ezt a 
kockázatot az Európai Unió Bíróságának 
kiterjedt ítélkezési gyakorlata 
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megerősítette, ez azonban csak a 
koncessziós szerződések odaítélésének 
egyes aspektusaival foglalkozott. 
_______________
1 HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ennélfogva ezen irányelv célja, hogy 
elérje a Szerződés elveinek egységes 
alkalmazását valamennyi tagállamban, a 
jogbiztonság biztosítása, a belső piac 
meglévő torzulásainak kiküszöbölése, a 
közkiadások hatékonyságának növelése, a 
koncessziós szerződések odaítélése 
kapcsán a kkv-k egyenlő hozzáférésének 
és tisztességes részvételének helyi és uniós 
szinten történő elősegítése és a 
fenntartható közérdekű politikai 
célkitűzések megvalósításának 
támogatása révén.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Továbbá az irányelv célja, hogy 
támogassa a magas szintű foglalkoztatás 
elősegítésére, a megfelelő szociális 
biztonság garantálására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
politikák végrehajtását. Következésképp az 
irányelv hozzájárul e célok eléréséhez 
annak biztosítása által, hogy a 
munkakörülményekhez, a szociális 
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biztonsághoz és a közegészségügyhöz 
kapcsolódó szociális kritériumokat a 
közbeszerzési eljárás valamennyi 
szakaszába beillesszék.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az irányelv semmilyen módon nem 
befolyásolhatja a tagállamok vagy az 
állami hatóságok szabadságát az építési 
beruházások közvetlen megvalósítására 
vagy közszolgáltatások nyújtására, illetve e 
tevékenységek harmadik félnek történő 
kiszervezésére vonatkozó döntésben. A 
tagállamok vagy állami hatóságok 
közérdekű célkitűzéseik megvalósítása 
érdekében továbbra is szabadon 
határozhatják meg a nyújtandó 
szolgáltatások jellemzőit, többek között a 
szolgáltatások minőségére vagy árára 
vonatkozó feltételeket.

(3) Az irányelvnek biztosítania kell a 
tagállamok vagy az állami hatóságok 
szabadságát az építési beruházások 
közvetlen megvalósítására vagy 
közszolgáltatások nyújtására, illetve e 
tevékenységek harmadik félnek történő 
kiszervezésére vonatkozó döntésben. A 
tagállamok vagy állami hatóságok 
közérdekű célkitűzéseik megvalósítása 
érdekében továbbra is szabadon 
határozhatják meg a nyújtandó 
szolgáltatások jellemzőit – illetve azt, hogy 
maguk kívánnak-e közfeladatokat ellátni, 
és ha igen, hogyan és milyen mértékben –
többek között a szolgáltatások minőségére 
vagy árára vonatkozó feltételeket. 
Következésképp ennek az irányelvnek nem 
szabad érintenie a tagállamok azon 
szabadságát, hogy az EUMSZ 14. cikkével 
és a Szerződéshez csatolt 26. 
jegyzőkönyvvel összhangban 
meghatározzák, mit tekintenek általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásnak, hogyan 
kell e szolgáltatásokat megszervezni és 
finanszírozni az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban, és 
milyen konkrét kötelezettségeknek kell 
megfelelniük.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A bizonyos értéket meghaladó 
koncessziók esetében indokolt 
rendelkezéseket hozni az ilyen szerződések 
odaítélésére vonatkozó nemzeti eljárások 
minimális összehangolására vonatkozóan, 
amely rendelkezések a Szerződés elvein 
alapulnak annak érdekében, hogy a
közbeszerzések verseny előtti megnyitását 
és a megfelelő jogbiztonságot garantálják. 
Az említett összehangoló rendelkezések 
nem léphetnek túl azon a szinten, amely a 
fent említett célok eléréséhez szükséges. A 
tagállamoknak azonban lehetőséget kell 
adni e rendelkezések kiegészítésére és 
továbbfejlesztésére, ha azt indokoltnak 
tartják, mindenekelőtt a fenti elvek jobb 
betartásának biztosítása érdekében.

(4) A bizonyos értéket meghaladó 
koncessziók esetében indokolt 
rendelkezéseket hozni az ilyen szerződések
odaítélésére vonatkozó nemzeti eljárások 
minimális összehangolására vonatkozóan, 
amely rendelkezések a Szerződés elvein 
alapulnak annak érdekében, hogy a 
közbeszerzések verseny előtti megnyitását 
és a megfelelő jogbiztonságot garantálják. 
Az említett összehangoló rendelkezések 
nem léphetnek túl azon a szinten, amely a 
fent említett célok eléréséhez szükséges és 
garantálniuk kell egy bizonyos szintű
rugalmasságot. Következésképp a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni e 
rendelkezések kiegészítésére és 
továbbfejlesztésére, ha azt indokoltnak 
tartják, mindenekelőtt a fenti elvek jobb 
betartásának biztosítása érdekében.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A koncesszió és a közbeszerzési 
szerződés fogalmának értelmezésével 
kapcsolatos nehézségek folyamatos 
jogbizonytalanságot idéztek elő az érintett 
felek körében, aminek nyomán az Európai 
Unió Bírósága számos ítéletet hozott e 
tárgyban. A koncesszió 
fogalommeghatározását tehát – különösen 
a lényeges működési kockázat fogalmára 
való utalással – pontosítani kell. A 
koncesszió fő jellemzője, az építmény vagy 
szolgáltatás hasznosításának joga, mindig 
együtt jár a gazdasági kockázatnak a 

(7) A koncesszió és a közbeszerzési 
szerződés fogalmának értelmezésével 
kapcsolatos nehézségek folyamatos 
jogbizonytalanságot idéztek elő, aminek 
nyomán az Európai Unió Bírósága számos 
ítéletet hozott e tárgyban. Azon tény 
alapján miszerint az építmény vagy 
szolgáltatás hasznosításának joga mindig 
együtt jár a gazdasági kockázatnak a 
koncessziós jogosultra való átszállásával, 
ami magában foglalja azt a lehetőséget is, 
hogy a befektetés, illetve az odaítélt 
építmény vagy szolgáltatás üzemeltetése 
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koncessziós jogosultra való átszállásával, 
ami magában foglalja azt a lehetőséget is, 
hogy a befektetés, illetve az odaítélt 
építmény vagy szolgáltatás üzemeltetése 
során felmerült költségek nem térülnek 
meg a koncessziós jogosult számára. A
koncessziók odaítélésére vonatkozó 
speciális közbeszerzési szabályok 
alkalmazása nem lenne indokolt, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő –
minimális bevétel garantálásával, 
amelynek összege elérné vagy meghaladná 
azt a költséget, amelyet a vállalkozónak a 
szerződés teljesítéséhez vállalnia kell –
mentesítené a vállalkozót minden 
lehetséges veszteségtől. Ugyanakkor 
egyértelművé kell tenni, hogy egyes, teljes 
mértékben az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által finanszírozott 
megállapodásoknak koncessziónak kell 
minősülniük, amennyiben az építési 
beruházás kivitelezője vagy a szolgáltatás 
nyújtója által végrehajtott beruházás, 
illetve nála felmerült költség megtérülése 
a szolgáltatás vagy az eszköz tényleges 
keresletétől vagy rendelkezésre állásától 
függ.

során felmerült költségek nem térülnek 
meg a koncessziós jogosult számára, a 
koncesszió fogalmát egyértelműen kell 
meghatározni, és a lényeges gazdasági 
kockázat fogalmához kell kötni. A 
koncessziók odaítélésére vonatkozó 
speciális közbeszerzési szabályok 
alkalmazása nem lenne indokolt, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő –
minimális bevétel garantálásával, 
amelynek összege elérné vagy meghaladná 
azt a költséget, amelyet a vállalkozónak a 
szerződés teljesítéséhez vállalnia kell –
mentesítené a vállalkozót minden 
lehetséges veszteségtől. 

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A lényeges működési kockázatra való 
utalással egyértelművé kell tenni, hogy 
egyes, teljes mértékben az ajánlatkérő 
szerv vagy az ajánlatkérő által 
finanszírozott megállapodásoknak 
koncessziónak kell minősülniük, 
amennyiben az építési beruházás 
kivitelezője vagy a szolgáltatás nyújtója 
által végrehajtott beruházás, illetve nála 
felmerült költség megtérülése a 
szolgáltatás vagy az eszköz tényleges 
keresletétől vagy rendelkezésre állásától 
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függ. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A koncesszió becsült értéke alapvető 
fontosságú tényező a koncessziós 
szerződés odaítélésében. A szerződő felek 
közötti bizonytalanságok elkerülése
érdekében szükségszerű meghatározni az 
ilyen érték kiszámítására vonatkozó 
általános elveket. Ezért a koncesszió 
becsült értékének a koncessziós szerződés 
kezdetétől a végéig tartó időszak kiegészítő 
éves forgalmán kell alapulni.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A piac tényleges megnyitása 
érdekében, valamint a koncesszió-
odaítélési szabályoknak a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban történő alkalmazásában 
megvalósuló tisztességes egyensúly 
biztosítása érdekében az érintett 
szervezeteket nem a jogállásuk alapján, 
hanem más szempontok szerint kell 
meghatározni. Biztosítani kell tehát azt,
hogy a közszektorban és a 
magánszektorban működő 
ajánlatkérőkkel szemben tanúsított 
egyenlő bánásmód ne sérüljön. A 
Szerződés 345. cikkével összhangban arról 
is gondoskodni kell, hogy a tagállamok 
tulajdoni rendjére irányadó szabályok 
megsértésére ne kerüljön sor.

(11) A piac tényleges megnyitása 
érdekében, valamint a koncesszió-
odaítélési szabályoknak a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban történő alkalmazásában 
megvalósuló tisztességes egyensúly 
biztosítása érdekében az érintett 
szervezeteket a hatóságok által 
megállapított sajátos feladatokra 
tekintettel egyértelműen kell 
meghatározni. A Szerződés 345. cikkével 
összhangban arról is gondoskodni kell, 
hogy a tagállamok tulajdoni rendjére 
irányadó szabályok megsértésére ne 
kerüljön sor.



AD\921028HU.doc 13/44 PE494.668v03-00

HU

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
ajánlatkérők és az ajánlatkérő szervek által 
odaítélt, építési beruházásra vagy 
szolgáltatásra irányuló, bizonyos érték 
feletti koncessziók közzététele megfelelő 
legyen, e szerződések odaítélését meg kell 
előznie a koncessziós hirdetmény kötelező 
közzétételének az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában. A határértékeknek tükrözniük 
kell a koncessziók egyértelmű határokon 
átnyúló érdekeit a más tagállamokban 
letelepedett gazdasági szereplők 
szempontjából. A szolgáltatási koncesszió 
értékének kiszámításánál egy adott 
potenciális ajánlattevő szempontjából a 
koncessziós jogosult által teljesítendő 
valamennyi szolgáltatás értékét 
figyelembe kell venni.

(18) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
ajánlatkérők és az ajánlatkérő szervek által 
odaítélt, építési beruházásra vagy 
szolgáltatásra irányuló, bizonyos érték 
feletti koncessziók közzététele megfelelő 
legyen, e szerződések odaítélését meg kell 
előznie a koncessziós hirdetmény kötelező 
közzétételének az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában. A határértékeknek tükrözniük 
kell a koncessziók egyértelmű határokon 
átnyúló érdekeit a más tagállamokban 
letelepedett gazdasági szereplők 
szempontjából. 

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A hosszú időtartamú koncessziók 
nagy valószínűséggel vezetnek a piac 
lezárásához, ezáltal hátráltatják a 
szolgáltatások szabad mozgását és a 
szabad letelepedést. Mindazonáltal az 
ilyen időtartam indokolt lehet, 
amennyiben a koncessziós jogosult 
számára lehetővé kell tenni a koncesszió 
teljesítése érdekében tett beruházások –
ideértve az előzetes költségeket –
megtérülését, valamint azt, hogy a 
befektetett tőke olyan hozamot termeljen, 
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aminek meg kell felelnie a rendes piaci 
feltételek mellett elvárható hozamnak. 

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kulturális háttér jelentőségére és a 
szóban forgó szolgáltatások 
érzékenységére tekintettel a 
tagállamoknak széles körű mérlegelési 
jogot kell biztosítani ahhoz, hogy a 
szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv előírásai 
nem akadályozzák meg a tagállamokat 
abban, hogy egyedi minőségi feltételeket 
alkalmazzanak a szolgáltatásnyújtók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy az állami 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
koncessziós szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő által 
korábban meghatározott feltételeknek 
megfelelő összes gazdasági szereplő 
számára engedélyt adnak, bármilyen 
korlátozás vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy 
ez a rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság, valamint a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

(22) A kulturális háttér jelentőségére és a 
szóban forgó szolgáltatások 
érzékenységére tekintettel a tagállamok
széles körű mérlegelési joggal 
rendelkeznek ahhoz, hogy a szolgáltatók 
kiválasztását az általuk legmegfelelőbbnek 
tartott módon szervezhessék meg. Az 
irányelv előírásai nem akadályozzák meg a 
tagállamokat abban, hogy egyedi minőségi 
feltételeket alkalmazzanak a 
szolgáltatásnyújtók kiválasztásakor, mint 
például az Európai Unió szociális 
védelemmel foglalkozó bizottsága által 
elfogadott, a szociális szolgáltatások 
önkéntes alapú európai minőségi keretében 
meghatározott feltételek. A tagállamok 
és/vagy az állami hatóságok továbbra is 
jogosultak maguk nyújtani ezeket a 
szolgáltatásokat, vagy oly módon 
megszervezni a szociális szolgáltatásokat, 
így valamennyi általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást, hogy az ne járjon 
koncessziós szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő által 
korábban meghatározott feltételeknek 
megfelelő összes gazdasági szereplő 
számára engedélyt adnak, bármilyen 
korlátozás vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy 
ez a rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság, valamint a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az arányos, megkülönböztetéstől 
mentes és pártatlan kiválasztási 
szempontok megválasztása és a gazdasági 
szereplőkkel szembeni alkalmazása döntő 
fontosságú abból a célból, hogy a 
gazdasági szereplők hatékonyan 
hozzáférhessenek a koncessziókkal 
kapcsolatos gazdasági lehetőségekhez. A 
kis- és középvállalkozások részvételének 
lehetővé tétele szempontjából döntő 
fontosságú lehet a pályázó azon lehetősége, 
hogy más szervezetek kapacitására is 
támaszkodhasson. Ezért indokolt az a 
rendelkezés, hogy a kiválasztási 
szempontok kizárólag a gazdasági 
szereplők műszaki, pénzügyi és gazdasági 
kapacitására irányuljanak, azokat közzé 
kell tenni a koncessziós hirdetményben, és 
nem zárható ki, hogy egy gazdasági 
szereplő más szervezetek kapacitására 
támaszkodjon – a közötte és e szervezetek 
között fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül –, ha az utóbbi bizonyítja az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő felé, 
hogy rendelkezik a szükséges 
erőforrásokkal.

(24) Az arányos, megkülönböztetéstől 
mentes és pártatlan kiválasztási 
szempontok megválasztása és a gazdasági 
szereplőkkel szembeni alkalmazása döntő 
fontosságú abból a célból, hogy a 
gazdasági szereplők hatékonyan 
hozzáférhessenek a koncessziókkal 
kapcsolatos gazdasági lehetőségekhez. A 
kis- és középvállalkozások részvételének 
lehetővé tétele szempontjából döntő 
fontosságú lehet a pályázó azon lehetősége, 
hogy más szervezetek kapacitására is 
támaszkodhasson. Ezért indokolt az a 
rendelkezés, hogy a kiválasztási 
szempontok a gazdasági szereplők 
műszaki, pénzügyi és gazdasági 
kapacitására irányuljanak, az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások esetében 
azonban kiterjedjenek a környezetvédelmi, 
szociális és kohéziós rendelkezések 
betartására, valamint a magas minőségi 
szintre, a magas fokú biztonságra és 
megfizethetőségre, az egyenlő 
bánásmódra, továbbá az egyetemes 
hozzáférés és a felhasználói jogok 
előmozdítására, azokat közzé kell tenni a 
koncessziós hirdetményben, és nem 
zárható ki, hogy egy gazdasági szereplő 
más szervezetek kapacitására 
támaszkodjon – a közötte és e szervezetek 
között fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül –, ha az utóbbi bizonyítja az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő felé, 
hogy rendelkezik a szükséges 
erőforrásokkal.
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében a 
koncesszió odaítélésére vonatkozó 
feltételeknek mindig meg kell felelniük 
bizonyos általános szabványoknak. Ezeket 
előzetesen valamennyi lehetséges 
ajánlattevő számára közzé kell tenni, 
kapcsolódniuk kell a szerződés tárgyához 
és nem biztosíthatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő számára. E kritériumoknak 
biztosítaniuk kell a tényleges verseny 
lehetőségét, és olyan követelményekkel 
kell összekapcsolódniuk, amelyek lehetővé 
teszik az ajánlattevők által megadott 
információk hatékony ellenőrzését. E 
szabványok betartása és a jogbiztonság 
egyidejű javítása érdekében a tagállamok 
előírhatják a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat feltételének alkalmazását.

(25) Az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében a 
koncesszió odaítélésére vonatkozó 
feltételeknek mindig meg kell felelniük 
bizonyos általános szabványoknak. Ezeket 
előzetesen valamennyi lehetséges 
ajánlattevő számára közzé kell tenni, 
kapcsolódniuk kell a szerződés tárgyához 
és nem biztosíthatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő számára. E kritériumoknak 
biztosítaniuk kell a tényleges verseny 
lehetőségét, és olyan követelményekkel 
kell összekapcsolódniuk, amelyek lehetővé 
teszik az ajánlattevők által megadott 
információk hatékony ellenőrzését. 

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Ha az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő úgy dönt, hogy a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat alapján ítéli oda a 
koncessziót, meg kell állapítania azokat a 
gazdasági és minőségi szempontokat, 
amelyek alapján elbírálja az ajánlatokat, 
hogy megállapítsa, melyik esetében a 
legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. Az 
említett szempontok meghatározása függ 
a koncesszió tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 

törölve
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egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a koncesszió –
műszaki leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A koncessziók általában hosszú távú, 
összetett megállapodások, amelyekben a 
vállalkozó vállalja a hagyományosan az 
ajánlatkérő szervek és ajánlatkérők által 
viselt felelősséget és kockázatokat. Ezért 
az utóbbiaknak rugalmas mozgásteret kell 
biztosítaniuk az odaítélési eljárás 
megszervezése során, azt a lehetőséget is 
beleértve, hogy tárgyaljanak a pályázókkal 
a szerződés tartalmáról. Az odaítélési 
eljárás során az egyenlő bánásmód és az 
átláthatóság biztosítása érdekében azonban 
indokolt előírni bizonyos követelményeket 
az odaítélési eljárás szerkezetével 
kapcsolatban – a tárgyalásokat, az 
információ terjesztését és az írásos 
feljegyzések hozzáférhetőségét is 
beleértve. A potenciális pályázókkal 
szembeni tisztességtelen bánásmód 
megelőzése érdekében szükséges továbbá 
arról rendelkezni, hogy a koncessziós 
hirdetmény eredeti feltételeitől nem lehet 
eltérni.

(27) A koncessziók általában hosszú távú, 
összetett megállapodások, amelyekben a 
vállalkozó vállalja a hagyományosan az 
ajánlatkérő szervek és ajánlatkérők által 
viselt felelősséget és kockázatokat. Ezért 
az utóbbiaknak rugalmas mozgásteret kell 
biztosítaniuk az odaítélési eljárás 
megszervezése során. Ez magában foglalja 
az odaítélési kritériumok rugalmasságát 
annak érdekében, hogy az ajánlatkérő 
szerv elvégezhesse az ajánlat globális 
gazdasági és minőségi elemzését, azt a 
lehetőséget is beleértve, hogy tárgyaljanak 
a pályázókkal a szerződés tartalmáról. Az 
odaítélési eljárás során az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság biztosítása 
érdekében azonban indokolt előírni 
bizonyos követelményeket az odaítélési 
eljárás szerkezetével kapcsolatban – a 
tárgyalásokat, az információ terjesztését és 
az írásos feljegyzések hozzáférhetőségét is 
beleértve. A potenciális pályázókkal 
szembeni tisztességtelen bánásmód 
megelőzése érdekében szükséges továbbá 
arról rendelkezni, hogy a koncessziós 
hirdetmény eredeti feltételeitől nem lehet 
eltérni. 
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Módosítás 19

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 
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 

(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. Ezek a szempontok 
tartalmazhatnak környezeti, szociális vagy 
innovációs kritériumokat, valamint a 
fenntartható gazdasági növekedés és a 
társadalmi kohézió elősegítését célzó 
közérdekű politikai célkitűzésekkel 
kapcsolatos elemeket. 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 az 
előállítási folyamatban részt vevő 
alkalmazottak egészségének védelmére, a 
foglalkoztatási és a munkakörülményekre, 
a kollektív szerződések betartására, 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 
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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.

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, az ILO 
előírásainak megfelelő 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. 

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Nem ítélhető oda koncesszió olyan 
gazdasági szereplők részére, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás vagy pénzmosás vádjával 
bűnösnek találtak. Az adók vagy a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
elmulasztását uniós szinten ugyancsak 
kötelező kizárással kell szankcionálni. 
Továbbá biztosítani kell az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők számára annak 
lehetőségét, hogy kizárják azokat a 
részvételre jelentkezőket vagy 
ajánlattevőket, akik súlyosan megsértik a 
közérdek védelmére irányuló, a 
Szerződésnek megfelelő uniós vagy 
nemzeti előírásokat, vagy azokat a 
gazdasági szereplőket, amelyek jelentős 
vagy állandó hiányosságokkal teljesítettek 
korábbi, hasonló jellegű koncessziót vagy 

(33) Nem ítélhető oda koncesszió olyan 
gazdasági szereplők részére, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt –
beleértve az emberkereskedelem és 
gyermekmunka révén történő 
kizsákmányolásban való részvételt –, vagy 
akiket, illetve amelyeket korrupció vagy az 
Európai Unió pénzügyi érdekeit károsító 
csalás vagy pénzmosás vádjával bűnösnek 
találtak. Az adók vagy a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
elmulasztását uniós szinten ugyancsak 
kötelező kizárással kell szankcionálni. 
Továbbá biztosítani kell az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők számára annak 
lehetőségét, hogy kizárják azokat a 
részvételre jelentkezőket vagy 
ajánlattevőket, akik súlyosan megsértik a 
közérdek védelmére irányuló, a 
Szerződésnek megfelelő uniós vagy 
nemzeti előírásokat, vagy azokat a 
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koncessziókat ugyanazon ajánlatkérő 
szervek vagy ajánlatkérők számára.

gazdasági szereplőket, amelyek jelentős 
vagy állandó hiányosságokkal teljesítettek 
korábbi, hasonló jellegű koncessziót vagy 
koncessziókat ugyanazon ajánlatkérő 
szervek vagy ajánlatkérők számára.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv szabályokat állapít meg
az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők 
közbeszerzési eljárásaira azon koncessziók 
vonatkozásában, amelyek becsült értéke 
eléri vagy meghaladja az 5. cikkben 
rögzített értékhatárokat.

(1) Ez az irányelv szabályokat állapít meg
az építési beruházásra vagy 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó azon 
koncessziós szerződések odaítélése
vonatkozásában, amelyek becsült értéke 
eléri vagy meghaladja az 5. cikkben 
rögzített értékhatárokat.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A hatóságok igazgatási szabadságának 

elve
Ez az irányelv elismeri az ajánlatkérők és 
ajánlatkérő szervek igazgatási 
szabadságának elvét a hatályos nemzeti 
jogszabályokkal és az uniós joggal 
összhangban. Az említett hatóságok 
szabadon dönthetnek arról, hogy melyik 
igazgatási módszert tartják a 
legmegfelelőbbnek a felelősségi körükbe 
tartozó építési beruházások 
végrehajtásához, és/vagy szolgáltatások 
teljesítéséhez.
Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
azon szabadságát, hogy az uniós joggal 
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összhangban meghatározzák, mit 
tekintenek általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásnak, hogyan kell e 
szolgáltatásokat megszervezni és 
finanszírozni az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban, és 
milyen konkrét kötelezettségeknek kell 
megfelelniük.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „koncesszió”: ajánlatkérő szervvel 
kötött, építési beruházásra irányuló 
koncesszió, építésre irányuló koncesszió és 
szolgáltatásra irányuló koncesszió;

(1) „koncesszió”: építésre irányuló és 
szolgáltatásra irányuló koncesszió;

Indokolás

A gyakorlatban nincs haszna az ajánlatkérő szervvel kötött, építési beruházásra irányuló 
koncesszió és az építésre irányuló koncesszió közötti különbségtételnek. A módosítás célja az 
egyszerűsítés.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „építésre irányuló koncesszió”: egy 
vagy több gazdasági szereplő és egy vagy 
több ajánlatkérő által kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya építési 
beruházás kivitelezése, amelynek esetében 
a végrehajtandó beruházásért kapott 
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező építmény 
hasznosítására vonatkozó jog vagy ez a jog 
pénzbeni ellenszolgáltatással kiegészülve. 

(4) „építési beruházásra irányuló 
koncesszió”: írásban kötött visszterhes 
szerződés, amelynek keretében egy vagy 
több ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
megbíz építési beruházás kivitelezésével
egy vagy több gazdasági szereplőt,
amelynek esetében tehát az
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező építmény 
hasznosítására vonatkozó jog vagy ez a jog 
pénzbeli ellenszolgáltatással kiegészülve;
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Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „szolgáltatásra irányuló koncesszió”: 
egy vagy több gazdasági szereplő és egy 
vagy több ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő által írásban kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya a 2. és a 4. 
pontban említettől eltérő szolgáltatás 
nyújtása, amelynek esetében a nyújtandó 
szolgáltatásért kapott ellenszolgáltatás 
vagy kizárólag a szerződés tárgyát képező 
építmény hasznosítására vonatkozó jog 
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

(7) szolgáltatásra irányuló koncesszió”: 
írásban kötött visszterhes szerződés, ami
által egy vagy több ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő szolgáltatásnyújtással bíz meg 
egy vagy több gazdasági szereplőt, aminek 
ellenszolgáltatása vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás
hasznosítására vonatkozó jog, vagy ez a 
jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) „életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
fennállásának összes egymást követő 
és/vagy egymással kapcsolatban álló 
szakaszát magában foglalja – ideértve a 
gyártást, a szállítást, a használatot és a 
karbantartást is –, a 
nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig, 
elszámolásig és a véglegesítésig;

törölve

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés 2., 4. és 7. pontjában 
említett építmény vagy szolgáltatások 

(2) Az (1) bekezdés 2., 4. és 7. pontjában 
említett építmény vagy szolgáltatások 
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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.

hasznosításának joga együtt jár a lényeges 
gazdasági kockázatnak a koncessziós 
jogosultra való transzferálásával. A 
koncessziós jogosult részéről a lényeges 
működési kockázat felvállalása akkor 
valósul meg, ha a szerződés tárgyát képező 
építési beruházás megvalósítása vagy 
szolgáltatás nyújtása során tett 
beruházások, illetve a felmerült költségek 
megtérülése nem garantált.

A gazdasági kockázat az alábbiak egyikét 
jelentheti:

A gazdasági kockázat a következőképpen 
értendő:

a) az építmény használatával vagy a 
szolgáltatásnyújtással összefüggő 
kockázat; vagy

a) a szerződés tárgyát képező építmény és
szolgáltatások iránti tényleges kereslethez 
kapcsolódó kockázat; vagy

b) a koncessziós jogosult által 
rendelkezésre bocsátott vagy a 
felhasználóknak történő 
szolgáltatásnyújtáshoz felhasznált 
infrastruktúra meglétével összefüggő 
kockázat. 

b) a koncessziós jogosult által 
rendelkezésre bocsátott vagy a 
felhasználóknak történő 
szolgáltatásnyújtáshoz felhasznált 
infrastruktúra meglétével összefüggő 
kockázat.

Módosítás 28

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.

törölve
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk 6. cikk
A koncessziók becsült értékének 

kiszámítására szolgáló módszerek
A koncessziók becsült értékének 

kiszámítására szolgáló módszerek

(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 a koncesszió szolgáltatója 
által becsült, hozzáadottérték-adó nélküli, 
a szerződés időtartama alatti teljes 
forgalom alapján történik. A becslés 
abban a pillanatban érvényes, amelyben a 
koncessziós hirdetményt közzétették, 
illetve – amennyiben ilyen hirdetményről 
nem rendelkeztek – abban a pillanatban, 
amikor az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő megindítja a koncesszió-
odaítélési eljárást. Amennyiben az 
odaítélési eljárással összefüggő 
tárgyalások eredményeképpen az érték 
módosul, a becsült érték a szerződés 
aláírásának időpontjában megállapított 
érték.

(2) A koncesszió becsült értéke az építési 
beruházások vagy szolgáltatások 
összességének értéke, akkor is, ha 
beszerzésük különböző szerződések 
alapján történik, amennyiben a 
szerződések egyetlen projekt részét 
képezik. Egyetlen projekt létére utaló jelek 
lehetnek az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő által kidolgozott átfogó 
előzetes terv és koncepció, hogy a 
különböző beszerzett elemek egyetlen 
gazdasági és technikai funkciót töltenek be, 
vagy egyéb logikus módon kapcsolódnak 
egymáshoz.

(2) A koncesszió becsült értéke az
ugyanazon koncessziós projekt tárgyát 
képező építési beruházások és/vagy 
szolgáltatások összességének értéke, 
beleértve a tanulmányokat is. A projekt 
egyedi jellegére utalhat például az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő által 
kidolgozott átfogó előzetes terv és 
koncepció megléte, az, hogy a különböző 
beszerzett elemek egyetlen gazdasági és 
technikai funkciót töltenek be, vagy egyéb 
logikus módon kapcsolódnak egymáshoz.

Amennyiben az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő a részvételre jelentkezők, 
illetve ajánlattevők számára díjakról vagy 
kifizetésekről rendelkezik, azokat a 
koncesszió becsült értékének 
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kiszámításakor figyelembe kell vennie.
(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 értékének megbecslése 
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.

(4) A becslés abban a pillanatban 
érvényes, amelyben a koncessziós 
hirdetményt elküldték, illetve amennyiben 
ilyen hirdetményről nem rendelkeztek, 
abban a pillanatban, amikor az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
megindítja a koncesszió-odaítélési 
eljárást, különösen a tervezett koncesszió 
elengedhetetlen tulajdonságainak 
meghatározása útján.

(4) A koncesszió becsült értékének 
kiszámítása a koncessziós hirdetményben 
közzétett objektív módszer alapján 
történik.

(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.
(6) Amennyiben egy javasolt építési 
projekt vagy valamely szolgáltatás 
igénybevétele egy időben odaítélt, több 
részből álló koncesszió odaítélését 
eredményezheti, az összes ilyen rész 
becsült összértékét figyelembe kell venni.
(7) Ha a részek egybeszámított értéke eléri 
vagy meghaladja a 5. cikkben 
meghatározott értékhatárt, ezt az 
irányelvet mindegyik rész odaítélése 
tekintetében alkalmazni kell.
(8) Az ajánlatkérő szervek vagy az 
ajánlatkérők a jelen irányelvben foglalt 
eljárások alkalmazása nélkül is 
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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.
(9) A szolgáltatásra irányuló koncesszió 
értéke a koncessziós jogosult által a 
koncesszió teljes időtartama alatt 
nyújtandó szolgáltatás becsült összértéke, 
amelynek kiszámítása a koncessziós 
hirdetményben vagy a koncessziós 
dokumentumokban meghatározandó 
objektív módszertannak megfelelően 
történik.
A koncesszió becsült értéke 
kiszámításának alapja adott esetben a 
következő:
a) biztosítási szolgáltatások esetében: a 
fizetendő biztosítási díj és a díjazás egyéb 
módjai;
b) banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások 
esetén:  a díjak, jutalékok, kamat és a 
díjazás egyéb módjai;
c) tervezési szolgáltatások esetén: a 
fizetendő díjak, jutalékok, és a díjazás 
egyéb módjai;
(10) A koncessziók értékébe a harmadik 
felektől beérkező becsült árbevételt és az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő által 
fizetendő összegeket egyaránt be kell 
számítani.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 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 ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő vagy az általa ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzi;

b) az érintett jogi személy minden 
tevékenységét az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő vagy az 
általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés akkor is 
alkalmazandó, ha egy olyan ellenőrzött 
jogalany, amely maga is a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, 
koncessziót ítél oda az ellenőrző 
intézményének vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött 
valamely jogi személynek, feltéve, hogy 
nincsenek magánjogi érdekeltek abban a 
jogi személyben, amelynek odaítélték a 
koncessziót.

törölve

Indokolás

A Bizottság által javasolt fordított, egységen belüli szerződés-odaítélés túlmutat a Teckal-
ítéleten, és túlzottan korlátozza a versenyt.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

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 

b) az érintett jogi személy minden 
tevékenységét az ellenőrzést gyakorló, a 4. 
cikk (1) bekezdésének első albekezdése 
szerinti ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők vagy az általuk ellenőrzött 
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az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

más jogi személyek számára végzi;

Módosítás 33

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 megállapodás a részt vevő, illetékes 
hatóságként eljáró ajánlatkérő szervek 
vagy az ajánlatkérők között valódi 
együttműködést hoz létre, amelynek célja, 
hogy közösen biztosítsák ugyanazon
közszolgáltatási feladat megszervezését;

Indokolás

A horizontális együttműködés pontosítása.

Módosítás 34

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 megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik, és 
nem piacorientált;

Indokolás

A horizontális együttműködés pontosítása.

Módosítás 35

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 

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

a nyílt piacon;

Indokolás

Az előző módosításokkal összhangban.

Módosítás 36

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 részvételének hiányát és minden 
egyéb feltételt a koncesszió odaítélésekor 
vagy a megállapodás megkötésekor kell 
igazolni.

Indokolás

Az (1)–(4) bekezdésben említett összes feltételt igazolni kell az odaítélési szakaszban, nem 
csupán a magánszféra részvételét.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon 
bevonódik, aminek eredményeként a 
folyamatban lévő koncessziókat a rendes 
koncessziós eljárásokon keresztül meg kell 
nyitni a verseny számára.

Az ebben a cikkben meghatározott 
kivételek alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a felsorolt 
feltételek együttes teljesülése megszűnik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
koncessziókat a rendes koncessziós 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az öt évnél hosszabb koncessziók esetében 
a koncesszió megengedett leghosszabb 
időtartama nem haladhatja meg a 
koncessziós jogosult számára a 
befektetések és az építési beruházási 
munkák vagy a szolgáltatások teljesítése 
során felmerült költségek – beleértve az 
előzetes költségeket – megtérüléséhez és a 
befektetett tőke ésszerű, a rendes piaci 
feltételek mellett elvárható hozamnak 
megfelelő mértékű hozamának eléréséhez 
szükséges becsült időtartam.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Gazdasági szereplők csoportjai is 
tehetnek ajánlatot, illetve jelentkezhetnek 
részvételre.

(3) Gazdasági szereplők csoportjai is 
tehetnek ajánlatot, illetve jelentkezhetnek
részvételre. A gazdasági szereplők, 
nevezetesen a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k), csoportjai vállalkozási 
konzorciumot alkothatnak.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
szerv, amely koncessziót kíván odaítélni, 
ezt a szándékát koncessziós hirdetményben 
teszi közzé.

(1) Az az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
szerv, amely koncessziót kíván odaítélni, 
ezt a szándékát a 28. cikk szerinti
koncessziós hirdetményben teszi közzé.
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Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezeket a szabvány-
formanyomtatványokat a Bizottság 
határozza meg. A végrehajtási jogi 
aktusokat a 48. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

törölve

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az érintett építési munkákat 
vagy szolgáltatásokat a verseny technikai 
okokból, a szabadalmak, szerzői jogok, 
más szellemitulajdon-jogok vagy más 
kizárólagos jogok védelme miatt fennálló 
hiánya következtében csak egy bizonyos 
gazdasági szereplő képes elvégezni illetve 
nyújtani, és amennyiben nem létezik 
ésszerű alternatíva vagy helyettesítő
termék, és a verseny hiányát nem a 
koncesszió-odaítélés feltételeinek 
szűkítése eredményezte;

b) amennyiben az érintett építési munkákat 
vagy szolgáltatásokat csak egy bizonyos 
gazdasági szereplő képes elvégezni, illetve 
nyújtani a következő okok valamelyike 
miatt:

i. a koncesszió célja egyedülálló művészeti 
alkotás vagy művészi előadás létrehozása 
vagy megvásárlása;
ii. technikai okokból nincs verseny; 
iii. szabadalmak, szerzői jogok vagy egyéb 
szellemitulajdon-jogok, illetve egyéb 
kizárólagos jogok védelme;
A ii. és iii. pontban meghatározott kivétel 
csak akkor alkalmazandó, ha nem létezik 
ésszerű alternatíva vagy helyettesítési 
lehetőség, és a verseny hiánya nem annak 
eredménye, hogy mesterségesen 
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korlátozták a koncesszió odaítélési 
paramétereit;

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Az (5) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában akkor nem tekinthető 
megfelelőnek egy ajánlat, ha:

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés  

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve 

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alkalmazandó nemzeti jog a) pont 
szerinti meghatározásakor az ajánlatkérők 
vagy ajánlatkérő szervek bármely olyan 
tagállam nemzeti rendelkezéseit 
kiválaszthatják, amelyben legalább egy 
részt vevő szerv működik.

Az alkalmazandó nemzeti jog a) pont 
szerinti meghatározásakor az 
ajánlatkérőknek vagy ajánlatkérő 
szerveknek bármely olyan tagállam nemzeti 
rendelkezéseit kell kiválasztaniuk, 
amelyben legalább egy részt vevő szerv 
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működik.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha nincs olyan megállapodás, amely 
meghatározná az alkalmazandó 
koncessziós jogot, a koncesszió 
odaítélésére vonatkozó nemzeti jogot az 
alábbi szabályok szerint kell 
megállapítani:

törölve

a) ha az eljárást egy részt vevő ajánlatkérő 
vagy ajánlatkérő szerv bonyolítja le vagy 
irányítja a többiek nevében, ennek az 
ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő szervnek 
a nemzeti rendelkezéseit kell alkalmazni;
b) ha az eljárást nem egy részt vevő 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
bonyolítja le vagy irányítja a többiek 
nevében, és
i. építési beruházásra irányuló 
koncesszióról van szó, az ajánlatkérők 
vagy ajánlatkérő szervek annak a 
tagállamnak a nemzeti rendelkezéseit 
alkalmazzák, amelyben az építési 
beruházások többsége végbemegy;
ii. szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncesszióról van szó, az ajánlatkérők 
vagy ajánlatkérő szervek annak a 
tagállamnak a nemzeti rendelkezéseit 
alkalmazzák, amelyben az szolgáltatások 
nagyobb részét nyújtják;
(c) ha az alkalmazandó nemzeti jog nem 
határozható meg az a) vagy a b) pont 
alapján, az ajánlatkérők vagy ajánlatkérő 
szervek azon ajánlatkérő helye szerinti 
tagállam nemzeti rendelkezéseit 
alkalmazzák, amely a költségek 
legnagyobb részét viseli.
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Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha nincs olyan megállapodás, amely a 
(3) bekezdés szerint meghatározná az 
alkalmazandó koncessziós jogot, a több, 
különböző tagállamokban lévő 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv által 
létrehozott közös jogalanyok által 
lebonyolított koncesszió-odaítélési 
eljárásokra vonatkozó nemzeti jogot az 
alábbi szabályok szerint kell 
megállapítani:

törölve

a) ha az eljárást a közös jogalany illetékes 
szerve folytatja le vagy irányítja, annak a 
tagállamnak a nemzeti rendelkezései 
alkalmazandók, amelyben a jogalany 
székhelye található;
b) ha az eljárást a közös jogalany 
valamely tagja bonyolítja le vagy irányítja 
a közös jogalany nevében, a (4) bekezdés 
a) és a b) pontjában meghatározott 
szabályok alkalmazandók;
c) ha az alkalmazandó nemzeti jog nem 
határozható meg a (4) bekezdés a) vagy a 
b) pontja alapján, az ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek a jogalany székhelye 
szerinti tagállam nemzeti rendelkezéseit 
alkalmazzák.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés – -a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) a koncessziós dokumentációban fel 
kell tüntetnie, hogy mely elemekről lehet 
tárgyalást folytatni, illetve, hogy mely 
elemek határozzák meg az (1) 
bekezdésben említett 
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minimumkövetelményeket;

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) a szakmai tevékenység végzésére való 
alkalmasság;

a) a szakmai tevékenység végzésére való 
alkalmasság;

b) gazdasági és pénzügyi kapacitás; b) gazdasági és pénzügyi kapacitás;

c) műszaki és szakmai alkalmasság. c) műszaki és szakmai alkalmasság.

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

Minden követelménynek kapcsolódnia kell 
ahhoz és szigorúan arányosnak kell lennie 
azzal, hogy a koncesszióra jogosult 
számára szükséges biztosítani, hogy képes 
legyen teljesíteni a koncessziót, 
figyelembe véve a szerződés tárgyát, 
illetve a valódi verseny biztosításának 
célját.

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

Az ajánlatkérő vagy ajánlattévő szerv a 
koncessziós hirdetményben megadja 
továbbá azt a referenciát vagy 
referenciákat, amelye(ke)t a gazdasági 
szereplő kapacitásának bizonyítására be 
kell nyújtani. A referenciákra vonatkozó 
követelményeknek megkülönböztetéstől 
mentesnek és a koncesszió tárgyával 
arányosnak kell lenniük.
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az odaítélési eljárás átláthatóságának 
és a valamennyi ajánlattevővel szembeni 
egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a 
tagállamok a részrehajlás, a korrupció, 
valamint az összeférhetetlenség 
megelőzését, meghatározását és 
haladéktalan orvoslását célzó szabályokat 
fogadnak el.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
36 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
A részvételre jelentkezők kizárásának 
feltételei
(ezen új cikk célja, hogy magában foglalja 
a 36. cikk (5)–(9) bekezdését)

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. 
cikkében meghatározott pénzmosás miatt.

e) a 2005/60/EK tanácsi irányelv 1. 
cikkében meghatározott pénzmosás és 
terrorizmus finanszírozása miatt.
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Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az emberkereskedelem megelőzéséről, 
és az ellene folytatott küzdelemről, az 
áldozatok védelméről szóló, 2011. április 
5-i 2011/36/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti 
emberkereskedelemben és 
gyermekmunkában való részvétel miatt.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Bármely, az (1)–(3) bekezdések 
egyikében említett jelentkező vagy 
ajánlattevő bizonyító dokumentumokat 
nyújthat be az ajánlatkérőnek vagy 
ajánlatkérő szervnek, alátámasztandó, hogy 
a kizárás releváns okának fennállása 
ellenére ő, vagy – adott esetben –
alvállalkozója megbízható.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határidők megállapítása A koncesszióra való jelentkezések 
benyújtási határideje
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Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A koncesszióra való jelentkezés 
benyújtására és az ajánlatok beérkezésére 
vonatkozó határidő meghatározásakor az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv különös 
figyelmet fordít a koncesszió 
összetettségére és az ajánlatok 
elkészítéséhez szükséges időre, a (3) és (4) 
bekezdésben megállapított minimális 
határidők sérelme nélkül.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. cikk
A koncesszióra való jelentkezések 

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

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

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

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

(Elfogadása esetén a 38. cikk két bekezdése a 37. cikk (3) és (4) bekezdése helyébe lép.)

Módosítás 58
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Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A koncessziót olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetés-mentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását, és 
garantálják, hogy az ajánlatokat, a 
gazdasági, környezeti, társadalmi és 
kohéziós előny azonosítását lehetővé téve 
bírálják el.

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E szempontok nem biztosíthatnak 
korlátlan választási szabadságot az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
számára, és nem változtathatóak meg 
önkényesen vagy megkülönböztető módon 
a tárgyalások során. Minden 
változtatásról haladéktalanul értesíteni 
kell az érintett ajánlattevőket és 
részvételre jelentkezőket.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) E szempontoknak kapcsolódniuk kell a 
koncesszió tárgyához, és tartalmazhatnak 
környezeti, szociális vagy innovációs 
szempontokat, illetve – adott esetben – a 
fenntartható gazdasági növekedés és a 
társadalmi kohézió elősegítését célzó 
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közérdekű politikai indokokat.
E szempontok kötelesek biztosítani a 
tényleges versenyt, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérőnek 
vagy ajánlatkérő szervnek az ajánlattevők 
által megadott információk és benyújtott 
bizonyítékok alapján ténylegesen 
ellenőriznie kell, hogy az ajánlattevők 
megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

E szempontok kötelesek biztosítani a 
tényleges versenyt, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. 

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 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.

törölve

Ezek a súlyok megfelelő maximális 
terjedelem megadása mellett kifejezhetők 
tartományként.
Amennyiben a súlyozás objektív okokból 
nem lehetséges, az ajánlatkérőnek vagy 
ajánlatkérő szervnek csökkenő fontossági 
sorrendben kell feltüntetnie a 
szempontokat.
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Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40 cikk törölve
Az életciklus-költségek meghatározása

(1) Az életciklus-költségek meghatározása 
egy termék, szolgáltatás vagy építési 
beruházás – 2. cikk (1) bekezdésének 14. 
pontja szerinti – életciklusa során 
felmerült alábbi költségek összességét 
jelenti a releváns mértékig:
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, 
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.
(2) Amennyiben az ajánlatkérők a 
költségeket az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszer 
segítségével értékelik, a koncessziós 
dokumentációban fel kell tüntetniük az 
életciklus-költségek kiszámításához 
alkalmazott módszert. Az alkalmazott 
módszernek az alábbi feltételek 
mindegyikét teljesítenie kell:
a) tudományos adatok alapján állapítják 
meg, vagy egyéb objektív módon 
igazolható, megkülönböztetéstől mentes 
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kritériumokon alapul;
b) ismételt vagy folyamatos alkalmazásra 
hozták létre;
c) minden érdekelt fél számára 
hozzáférhető.
Az ajánlatkérőnek vagy ajánlatkérő 
szervnek lehetővé kell tennie a gazdasági 
szereplők számára, hogy ajánlataik 
életciklus-költségeit más módszer 
segítségével számítsák ki, feltéve, hogy 
bizonyítják: a módszer megfelel az a), b) 
és c) pontban rögzített követelményeknek, 
és egyenértékű az ajánlatkérő vagy 
ajánlatkérő szerv által jelzett módszerrel.
(3) Amennyiben az Európai Unió 
jogalkotási aktussal – ideértve az 
ágazatspecifikus jogszabályok szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat –
közös módszert fogad el az életciklus-
költségek kiszámítására, ezt a módszert 
kell alkalmazni, ha a 39. cikk (4) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.
Az említett jogalkotási aktusok és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
felsorolása a II. mellékletben található. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
46. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a lista 
frissítésének tekintetében, amennyiben új 
jogszabályok elfogadása, jogszabályok 
hatályon kívül helyezése vagy módosítása 
miatt ilyen változtatás szükségesnek 
bizonyul.
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