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Módosítás 1
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
koncesszió szerződések odaítéléséről szóló 
irányelvre vonatkozó javaslatot.

Or. de

Indokolás

Az elsődleges jog és a Bíróság ítélkezési gyakorlata objektív és rugalmas jogi keretet biztosít 
a koncessziós szerződések odaítéléséhez és kötelezővé teszi az átlátható és megkülönböztetés-
mentes eljárást. A koncessziók és a tagállamok közigazgatási struktúráinak sokszínűsége nem 
teszi lehetővé az egységes eljárás bevezetését (szubszidiaritás elve) és korlátozná a helyi 
hatóságok rendelkezésére álló mozgásteret, amelyet a Lisszaboni Szerződés jelentősen 
kiszélesített.

Módosítás 2
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

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, illetve 26. 
jegyzőkönyvére,

Or. en

Módosítás 3
Mojca Kleva

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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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 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.

Or. en

Módosítás 4
Mojca Kleva

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv nem vezethet be olyan 
rendelkezést, amely sérti a nemzeti, 
regionális vagy helyi hatóságok annak 
eldöntésére irányuló jogát, hogy maguk 
kívánnak-e közfeladatokat ellátni, és ha 
igen, hogyan és milyen mértékben. A 
közigazgatási szervek valamennyi szinten 
elláthatnak közérdekű feladatokat saját 
erőforrásaik felhasználásával, anélkül 
hogy kötelezve lennének külső gazdasági 
szereplők bevonására. They may do so in 
cooperation with other public authorities.

Or. en
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Módosítás 5
Mojca Kleva

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az irányelvnek nem kell foglalkoznia 
az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások finanszírozásával, és a 
tagállamok által – különösen szociális 
területen – a Közösség versenyjogi 
szabályaival összhangban nyújtott 
támogatások rendszereivel. A nemzeti, 
regionális és helyi hatóságoknak fenn kell 
tartaniuk alapvető szerepüket és széles 
mérlegelési jogkörüket a tekintetben, hogy 
hogyan gondoskodnak – a felhasználók 
igényeihez a lehető legjobban illeszkedve 
és a közérdekű célkitűzések 
megvalósításával összhangban – az 
általános érdekű szolgáltatások 
nyújtásáról, koncesszióba adásáról, illetve 
megszervezéséről.

Or. en

Módosítás 6
Mojca Kleva

Irányelvre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az irányelv nem lehet hatással a 
foglalkoztatási feltételekre és a szociális 
partnerek közötti viszonyokra. Az 
ajánlatkérő szerveknek széles körű 
mérlegelési jogkörük van arra, hogy a 
műszaki leírásokat és az odaítélési 
szempontokat felhasználják közérdekű 
célkitűzéseik eléréséhez. Feltéve, hogy a 
tárgyhoz való kapcsolódás szabálya 
érvényesül, ezen irányelvnek nem lehet 
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célja tovább szűkíteni azon szempontok 
körét, amelyeket egy ajánlatkérő szerv a 
műszaki leírásban vagy az odaítélési 
kritériumokban meg kíván határozni. A 
tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az 
ajánlatkérőnek vagy az ajánlatkérő 
szervnek a koncesszió odaítélését a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat szempontjaira szükséges 
alapoznia.

Or. en

Módosítás 7
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vízügyi, energiaipari, szállítási és 
postai szolgáltatások ágazataiban odaítélt 
építési és szolgáltatási koncessziók 
tekintetében is be kell vezetni egyes 
összehangoló rendelkezéseket, tekintve, 
hogy a nemzeti hatóságok befolyásolni 
tudják az ezen ágazatokban működő 
szereplők magatartását, figyelembe véve 
továbbá az említettek működési piacának 
zárt jellegét, ami az érintett szolgáltatások 
nyújtására szolgáló hálózatokba történő 
szállítással, valamint e hálózatok 
rendelkezésére bocsátásával és 
üzemeltetésével kapcsolatban a 
tagállamok által biztosított különleges 
vagy kizárólagos jogoknak tudható be.

(5) Az Európai Parlament 2004. január 
14-i, 2004. március 10-i és 2006. május 
31-i állásfoglalásával összhangban a 
vízügyi ágazatot nem liberalizálni, hanem 
modernizálni kell. A vízügyi ágazat tehát 
nem tartozik ezen irányelv hatályába.

Or. en

Módosítás 8
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vízügyi, energiaipari, szállítási és 
postai szolgáltatások ágazataiban odaítélt 
építési és szolgáltatási koncessziók 
tekintetében is be kell vezetni egyes
összehangoló rendelkezéseket, tekintve, 
hogy a nemzeti hatóságok befolyásolni 
tudják az ezen ágazatokban működő 
szereplők magatartását, figyelembe véve 
továbbá az említettek működési piacának 
zárt jellegét, ami az érintett szolgáltatások 
nyújtására szolgáló hálózatokba történő 
szállítással, valamint e hálózatok 
rendelkezésére bocsátásával és 
üzemeltetésével kapcsolatban a tagállamok 
által biztosított különleges vagy 
kizárólagos jogoknak tudható be.

(5) Az energiaipari, szállítási és postai 
szolgáltatások ágazataiban odaítélt építési 
és szolgáltatási koncessziók tekintetében is 
be kell vezetni egyes összehangoló 
rendelkezéseket, tekintve, hogy a nemzeti 
hatóságok befolyásolni tudják az ezen 
ágazatokban működő szereplők 
magatartását, figyelembe véve továbbá az 
említettek működési piacának zárt jellegét, 
ami az érintett szolgáltatások nyújtására 
szolgáló hálózatokba történő szállítással, 
valamint e hálózatok rendelkezésére 
bocsátásával és üzemeltetésével 
kapcsolatban a tagállamok által biztosított 
különleges vagy kizárólagos jogoknak 
tudható be.

Or. de

Módosítás 9
Mojca Kleva

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A koncesszió egy vagy több gazdasági 
szereplő és egy vagy több ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő által kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya építési 
beruházások vagy szolgáltatások 
megszerzése, amelyek esetében az 
ellenszolgáltatás általában a szerződés 
tárgyát képező építmény vagy szolgáltatás 
hasznosítására vonatkozó jog. Az építési 
beruházás vagy szolgáltatás teljesítésére 
meghatározott, kötelező erejű 
kötelezettségek vonatkoznak, amelyeket az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
határoz meg és amelyek jogilag 

(6) A koncesszió egy vagy több gazdasági 
szereplő és egy vagy több ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő által kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya építési 
beruházások vagy szolgáltatások 
megszerzése, amelyek esetében az 
ellenszolgáltatás általában a szerződés 
tárgyát képező építmény vagy szolgáltatás 
hasznosítására vonatkozó jog. Kölcsönösen 
kötelező erejű kötelezettségekről 
rendelkeznek, ahol az építési beruházás 
vagy szolgáltatás teljesítésére 
meghatározott, kötelező erejű 
kötelezettségek vonatkoznak, amelyeket az 
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érvényesíthetők. Ezzel szemben egyes 
állami aktusok, például felhatalmazások 
vagy engedélyek, amelyek kapcsán az 
állam vagy egy állami hatóság megállapítja 
egy gazdasági tevékenység végzésének 
feltételeit, nem minősülhetnek 
koncessziónak. Ugyanez vonatkozik egyes 
megállapodásokra, amelyek tárgya a 
gazdasági szereplő joga bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására, 
például a földbérleti szerződésekre, 
amelyek esetében az állam vagy az 
ajánlatkérő szerv, illetve az ajánlatkérő 
csak a használat általános feltételeit 
határozza meg, konkrét építmény vagy 
szolgáltatás megszerzése nélkül.

ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
határoz meg és amelyek jogilag 
érvényesíthetők. Ezzel szemben egyes 
állami aktusok, például felhatalmazások 
vagy korlátozott engedélyek, amelyek 
kapcsán az állam vagy egy állami hatóság 
megállapítja egy gazdasági tevékenység 
végzésének feltételeit, nem minősülhetnek 
koncessziónak. Ugyanez vonatkozik egyes 
megállapodásokra, amelyek tárgya a 
gazdasági szereplő joga bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására, 
például a földbérleti szerződésekre, 
amelyek esetében az állam vagy az 
ajánlatkérő szerv, illetve az ajánlatkérő 
csak a használat általános feltételeit 
határozza meg, konkrét építmény vagy 
szolgáltatás megszerzése nélkül.

Or. en

Módosítás 10
Giommaria Uggias

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A koncesszió egy vagy több gazdasági 
szereplő és egy vagy több ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő által kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya építési 
beruházások vagy szolgáltatások 
megszerzése, amelyek esetében az 
ellenszolgáltatás általában a szerződés 
tárgyát képező építmény vagy szolgáltatás 
hasznosítására vonatkozó jog. Az építési 
beruházás vagy szolgáltatás teljesítésére 
meghatározott, kötelező erejű 
kötelezettségek vonatkoznak, amelyeket az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
határoz meg és amelyek jogilag 
érvényesíthetők. Ezzel szemben egyes 
állami aktusok, például felhatalmazások 
vagy engedélyek, amelyek kapcsán az 

(6) A koncesszió egy vagy több gazdasági 
szereplő és egy vagy több ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő által kötött visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya építési 
beruházások vagy szolgáltatások 
megszerzése, amelyek esetében az 
ellenszolgáltatás általában a szerződés 
tárgyát képező építmény vagy szolgáltatás 
hasznosítására vonatkozó jog. Az építési 
beruházás vagy szolgáltatás teljesítésére 
meghatározott, kötelező erejű 
kötelezettségek vonatkoznak, amelyeket az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
határoz meg és amelyek jogilag 
érvényesíthetők. Ezzel szemben egyes 
állami aktusok, például felhatalmazások 
vagy engedélyek, amelyek kapcsán az 
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állam vagy egy állami hatóság megállapítja 
egy gazdasági tevékenység végzésének 
feltételeit, nem minősülhetnek 
koncessziónak. Ugyanez vonatkozik egyes 
megállapodásokra, amelyek tárgya a 
gazdasági szereplő joga bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására, 
például a földbérleti szerződésekre, 
amelyek esetében az állam vagy az 
ajánlatkérő szerv, illetve az ajánlatkérő 
csak a használat általános feltételeit 
határozza meg, konkrét építmény vagy 
szolgáltatás megszerzése nélkül.

állam vagy egy állami hatóság megállapítja 
egy gazdasági tevékenység végzésének 
feltételeit, nem minősülhetnek 
koncessziónak. Ugyanez vonatkozik egyes 
megállapodásokra, amelyek tárgya a 
gazdasági szereplő joga bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására, 
például a – tengeri területekre is 
vonatkozó – földbérleti szerződésekre, 
amelyek esetében az állam vagy az 
ajánlatkérő szerv, illetve az ajánlatkérő 
csak a használat általános feltételeit 
határozza meg, konkrét építmény vagy 
szolgáltatás megszerzése nélkül.

Or. it

Módosítás 11
Peter Simon

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 az 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.

Or. de
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Módosítás 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Indokolt kizárni az irányelv 
alkalmazási köréből egyes 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókat, amelyeket a gazdasági 
szereplőt kihirdetett nemzeti törvény vagy 
közigazgatási rendelkezés alapján 
megillető és annak 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 ítéltek oda, amely maga is 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, mivel 
az ilyen kizárólagos jog lehetetlenné teszi 
versenytárgyalás alkalmazását. Ettől 
eltérve és az ezen irányelv hatálya alóli 
általános kizárás jogi következményeinek 
sérelme nélkül, a 8. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott koncessziókra vonatkoznia 
kell annak a kötelezettségnek, hogy az 
alapvető átláthatóság biztosítása érdekében 
a koncessziós eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatót kell közzétenni, kivéve, ha 
ágazati jogszabály rendelkezik az említett 
átláthatóság feltételeiről.

(13) Indokolt kizárni az irányelv 
alkalmazási köréből egyes 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
koncessziókat, amelyeket a gazdasági 
szereplőt kihirdetett nemzeti törvény vagy 
közigazgatási rendelkezés alapján 
megillető és annak 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 ítéltek oda, amely maga is 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő –
például az állami tulajdonban lévő 
turisztikai és szabadidős célú tengeri 
területekre vonatkozó koncessziók 
esetében –, mivel az ilyen kizárólagos jog 
lehetetlenné teszi versenytárgyalás 
alkalmazását. Ettől eltérve és az ezen 
irányelv hatálya alóli általános kizárás jogi 
következményeinek sérelme nélkül, a 8. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
koncessziókra vonatkoznia kell annak a 
kötelezettségnek, hogy az alapvető 
átláthatóság biztosítása érdekében a 
koncessziós eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatót kell közzétenni, kivéve, ha 
ágazati jogszabály rendelkezik az említett 
átláthatóság feltételeiről.

Or. it

Módosítás 13
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 14. cikkével és 26. 
jegyzőkönyvével összhangban a 
tagállamok, valamint a helyi és regionális 
hatóságok korlátlan szabadsággal 
végezhetnek közszolgáltatási feladatokat 
saját belső erőforrásaikra támaszkodva. 
Emellett más hatóságokkal vagy 
hatóságok csoportosulásaival 
együttműködve is elláthatnak 
közszolgáltatási feladatokat szerződésen 
alapuló vagy intézményközi 
feladatmegosztás révén a tagállamok 
belső szervezeti kereteivel összhangban. 
Az ilyen típusú együttműködések nem 
tartoznak a közbeszerzésre és a 
koncessziókra vonatkozó európai 
jogszabályok hatálya alá. Az európai 
uniós jog nem kötelezi a hatóságokat 
sajátos jogi formák használatára a 
közszolgáltatási feladatok közös ellátása 
érdekében. A hatóságok felelősségi 
köreinek átruházása belső szervezési 
kérdés, ezért nem esik e jogszabályok 
hatálya alá.

Or. en

(Lásd a Régiók Bizottsága véleményét a koncessziós szerződések odaítéléséről (ECOS-V-030), 
2012. július)

Módosítás 14
Mojca Kleva

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A helyi hatóságok között, vagy a 
helyi hatóságok és a kizárólag helyi 
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hatóságokból álló csoportosulások között 
a közértdekű közszolgáltatási feladatok 
közös végrehajtása céljából egy 
tagállamon belül folytatott 
együttműködést mentesíteni kell az ezen 
irányelvben meghatározott zszabályok 
alkalmazása alól.

Or. en

Módosítás 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele 
nélküli koncesszió-odaítélést csak nagyon 
kivételes körülmények esetén szabad 
alkalmazni. Ezt a mentességet azokra az 
esetekre kell korlátozni, amelyeknél 
kezdettől fogva egyértelmű, hogy a 
közzététel nem vált ki nagyobb versenyt, 
nevezetesen azért, mert gyakorlatilag 
egyetlen gazdasági szereplő tudja 
teljesíteni a koncessziót. Az objektív 
kizárólagosságnak csupán azon esetei 
indokolhatják a pályázati felhívás nélküli 
koncesszió-odaítélést egy gazdasági 
szereplőnek, amelyekben a kizárólagossági 
helyzetet nem az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő idézte elő a jövőbeni odaítélési 
eljárásra tekintettel, és amelyekben 
nincsenek megfelelő helyettesítők – ezek 
elérhetőségét alaposan meg kell vizsgálni.

(19) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele 
nélküli koncesszió-odaítélést csak nagyon 
kivételes körülmények esetén szabad 
alkalmazni. Ezt a mentességet azokra az 
esetekre kell korlátozni, amelyeknél 
kezdettől fogva egyértelmű, hogy a 
közzététel nem vált ki nagyobb versenyt, 
nevezetesen azért, mert gyakorlatilag 
egyetlen gazdasági szereplő tudja 
teljesíteni a koncessziót, például a 
koncesszióba adott ingatlanon kialakított 
tengerparti vállalkozások tulajdonosai 
esetében. Az objektív kizárólagosságnak 
csupán azon esetei indokolhatják a 
pályázati felhívás nélküli koncesszió-
odaítélést egy gazdasági szereplőnek, 
amelyekben a kizárólagossági helyzetet 
nem az ajánlatkérő szerv vagy az 
ajánlatkérő idézte elő a jövőbeni odaítélési 
eljárásra tekintettel, és amelyekben 
nincsenek megfelelő helyettesítők – ezek 
elérhetőségét alaposan meg kell vizsgálni.

Or. it
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Módosítás 16
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az úgynevezett elsődleges és nem 
elsődleges szolgáltatások (A és B 
szolgáltatások) Bizottság általi 
felülvizsgálata megállapította, hogy nem 
indokolt a szolgáltatások egy korlátozott 
csoportjára szűkíteni a közbeszerzési jog 
teljes körű alkalmazását. Ezért ezt az 
irányelvet alkalmazni kell egy sor olyan 
szolgáltatásra (például az étkeztetési és a 
vízellátási szolgáltatásokra) amelyek 
esetleg több országra kiterjedhetnek.

törölve

Or. de

Módosítás 17
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottság által a közbeszerzési 
szabályok reformjával összefüggésben 
elvégzett értékelés eredményeinek 
ismeretében helyénvalónak tűnik, hogy 
ezen irányelv teljes körű alkalmazásából 
csak olyan szolgáltatások kerüljenek 
kizárásra, amelyek korlátozott mértékben 
terjednek ki több országra, nevezetesen az 
úgynevezett személyeknek nyújtott 
szolgáltatások, például egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért e 

(21) A Bizottság által a közbeszerzési 
szabályok reformjával összefüggésben 
elvégzett értékelés eredményeinek 
ismeretében helyénvalónak tűnik, hogy 
ezen irányelv teljes körű alkalmazásából 
olyan szolgáltatások kerüljenek kizárásra, 
amelyek korlátozott mértékben terjednek ki 
több országra, nevezetesen az úgynevezett 
személyeknek nyújtott szolgáltatások, 
például egyes szociális, egészségügyi és 
oktatási szolgáltatások. A szóban forgó 
szolgáltatásokat meghatározott 
kontextusban nyújtják, amely a különböző 
kulturális hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért e 
szolgáltatások koncessziójára egyedi 
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szolgáltatások koncessziójára egyedi 
szabályozást kell létrehozni, amely 
figyelembe veszi azt a tényt, hogy ezek 
újonnan szabályozottak. Az a 
kötelezettség, hogy az ebben az 
irányelvben meghatározott határértéknek 
megfelelő vagy azt meghaladó értékű 
koncessziókra vonatkozóan előzetes 
tájékoztatót vagy a koncessziós eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni, megfelelő módja annak, hogy 
az esetleges ajánlattevők információhoz 
jussanak az üzleti lehetőségekről, valamint 
az érdekelt feleknek odaítélt szerződések 
számáról és típusáról. Továbbá a 
tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 
kell tenniük az említett szolgáltatásokra 
irányuló koncessziós szerződések 
odaítélésére vonatkozóan, azért, hogy 
biztosítsák az átláthatóság és a gazdasági 
szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmód 
elveinek betartását, miközben lehetővé 
teszik az ajánlatkérő szervek és 
ajánlatkérők számára, hogy figyelembe 
vegyék a szóban forgó szolgáltatások 
sajátosságait. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők figyelembe 
vehessék a szolgáltatások minőségének, 
folyamatosságának, hozzáférhetőségének, 
elérhetőségének és átfogóságának 
biztosításával kapcsolatos igényt, a 
felhasználók különböző csoportjainak 
egyedi igényeit, a felhasználók bevonását 
és felhatalmazását, valamint az innovációt.

szabályozást kell létrehozni, amely 
figyelembe veszi azt a tényt, hogy ezek 
újonnan szabályozottak. Az a 
kötelezettség, hogy az ebben az 
irányelvben meghatározott határértéknek 
megfelelő vagy azt meghaladó értékű 
koncessziókra vonatkozóan előzetes 
tájékoztatót vagy a koncessziós eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót kell 
közzétenni, megfelelő módja annak, hogy 
az esetleges ajánlattevők információhoz 
jussanak az üzleti lehetőségekről, valamint 
az érdekelt feleknek odaítélt szerződések 
számáról és típusáról. Továbbá a 
tagállamoknak megfelelő intézkedéseket 
kell tenniük az említett szolgáltatásokra 
irányuló koncessziós szerződések 
odaítélésére vonatkozóan, azért, hogy 
biztosítsák az átláthatóság és a gazdasági 
szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmód 
elveinek betartását, miközben lehetővé 
teszik az ajánlatkérő szervek és 
ajánlatkérők számára, hogy figyelembe 
vegyék a szóban forgó szolgáltatások 
sajátosságait. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlatkérők figyelembe 
vehessék a szolgáltatások minőségének, 
folyamatosságának, hozzáférhetőségének, 
elérhetőségének és átfogóságának 
biztosításával kapcsolatos igényt, a 
felhasználók különböző csoportjainak 
egyedi igényeit, a felhasználók bevonását 
és felhatalmazását, valamint az innovációt.

Or. de

Módosítás 18
Mojca Kleva

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az ajánlatkérő szervek és 
ajánlatkérők, a szabad közigazgatás elvét 
követve és az uniós szerződésekkel 
összhangban, szabadon dönthetnek arról, 
hogy hogyan tudják munkájuk elvégzését 
és a felelősségi körükbe tartozó 
szolgáltatások nyújtását legjobban 
biztosítani, megszervezni és irányítani, 
azon jogi rendelkezések és módszerek 
szerint, amelyeket a magas minőségi szint, 
magas fokú biztonság és megfizethetőség, 
az egyenlő bánásmód, valamint az 
egyetemes hozzáférés, illetve a 
közszolgáltatások során megvalósuló 
felhasználói jogok előmozdításának 
biztosításához a leghatékonyabbnak 
ítélnek.

Or. en

Módosítás 19
Mojca Kleva

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamok azon szabadságát, hogy az 
uniós joggal 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.

Or. en
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Módosítás 20
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ez az irányelv megállapítja a 
koncessziók odaítélésének szabályait. 
Következésképpen a közbeszerzésekről 
szóló és a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzési eljárásairól szóló 
irányelv nem vonatkozik az ebben az 
irányelvben meghatározott koncessziókra.

Or. en

Módosítás 21
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Ez az irányelv nem alkalmazandó és 
közvetve sincs hatással a tagállamok által 
meghatározott általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra. Ezen irányelv 
rendelkezései minden esetben megóvják 
az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások szerepét, különösen a
társadalmi és területi kohézió 
előmozdítása révén.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikkével és 26. jegyzőkönyvével összhangban alapvető 
fontosságú az általános érdekű szolgáltatási feladatok – többek között az (állami vagy 
magánszférából érkező) szolgáltatásnyújtók jogállásának, finanszírozásának, 
kötelezettségeinek és szerveződésüknek – teljes megóvása. Az általános (gazdasági) érdekű 
szolgáltatásokat teljesen ki kell zárni ezen irányelv alkalmazásából és azokat ez az irányelv 
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egyáltalán nem érintheti.

Módosítás 22
Heide Rühle

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, amely 
révén egy vagy több ajánlatkérő szerv
vagy ajánlatkérő a felelősségi körébe 
tartozó szolgáltatás működtetését egy vagy 
több gazdasági szereplőre bízza, és
amelynek esetében a megbízásért kapott 
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás
hasznosítására vonatkozó jog, vagy ez a 
jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve; Ezzel szemben néhány állami 
jogi aktus – felhatalmazások, engedélyek 
–, amelyek révén egy állam vagy hatóság 
meghatározza egy gazdasági tevékenység 
folytatásának feltételeit és amelyek célja a 
szociális szolgáltatások nyújtására való 
feljogosítás és/vagy szerződéskötési jog 
biztosítása, amelyek révén a koncesszió 
szolgáltatója egy gazdasági szereplő 
számára jogot biztosít bizonyos állami 
területek vagy erőforrások kiaknázására, 
vagy szolgalmi jogot biztosít, nem 
tekintendők koncessziónak, mivel ezek 
csak általános felhasználási feltételeket 
határoznak meg anélkül, hogy a hatóság 
részére a szerződő fél konkrét építési 
munkálatot vagy szolgáltatást teljesítene.

Or. en

Indokolás

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
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concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Módosítás 23
Peter Simon

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”: 
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, kivéve az egyszerű 
jóváhagyás – különösen a közjavak vagy 
állami területek használatára vonatkozó 
jóváhagyás – esetét;

Or. de

Indokolás

Arra irányuló pontosítás, amely szerint az olyan egyszerű jóváhagyások, mint a szolgalmi jog 
nem tartoznak az irányelv hatálya alá.

Módosítás 24
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés



AM\916319HU.doc 19/44 PE498.004v01-00

HU

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 építmény vagy szolgáltatások 
hasznosításának joga együtt jár az 
építmény vagy szolgáltatás 
hasznosításából eredő, a piac 
kiszámíthatatlanságának való kitettségből 
eredő kockázatként meghatározott 
gazdasági kockázatnak a koncessziós 
jogosultra való áthárításával. A 
koncessziós jogosult részéről a működési 
kockázat felvállalása akkor valósul meg, ha
rendes hasznosítási feltételek mellett a 
koncesszió tárgyát képező építési 
beruházás megvalósítása vagy szolgáltatás 
nyújtása során tett beruházások, illetve a 
felmerült költségek megtérülése nem 
garantált, azonban ahol bizonyos piacok 
működési kockázata a kezdetektől fogva 
korlátozott, de ez a korlátozott kockázat 
teljes mértékben a koncessziós jogosultra 
hárul, az ilyen feltételek nem zárják ki a 
koncesszióra való jogosultságot.

Or. en

Módosítás 25
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 

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 
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megtérülése nem garantált. megtérülése nem garantált; a kezdettől 
fogva korlátozott működési kockázat nem 
érinti ezt az elvet.

Or. de

Indokolás

Az Európai Bíróság WAZV Gotha ügyében hozott C-206/08. számú ítélete szerinti ítélkezési 
gyakorlatot szem előtt tartó pontosítás, amelynek értelmében koncesszió akkor is létrejöhet, 
amikor a működtetőre háruló kockázat a közjogi kialakítás miatt a kezdetektől fogva 
korlátozott.

Módosítás 26
Mojca Kleva

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:

Or. en

Módosítás 27
Mojca Kleva

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 
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valamelyikének folytatására;
b) ajánlatkérő szervek által kötött 
koncesszió.

Or. en

Módosítás 28
Mojca Kleva

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.

Or. en

Módosítás 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ami az építési beruházásra irányuló 
koncessziókat illeti, a becsült érték 

(5) Ami az építési beruházásra irányuló 
koncessziókat illeti, a becsült érték 
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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.

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. A közszolgáltatás 
nyújtására irányuló köztulajdonra 
vonatkozó koncessziók esetében a 
küszöbértéket évente meg kell becsülni és 
ki kell számítani.

Or. it

Módosítás 30
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők a 
gazdasági szereplőket egyenlő 
bánásmódban részesítik, továbbá átlátható
és arányos módon járnak el. A koncesszió-
odaítélési eljárást nem lehet azzal a céllal 
megtervezni, hogy az adott koncesszió 
kikerüljön a jelen irányelv hatálya alól, 
vagy mesterségesen korlátozza a versenyt.

Az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők a 
gazdasági szereplőket egyenlő 
bánásmódban részesítik, továbbá átlátható 
módon járnak el. A koncesszió-odaítélési 
eljárást nem lehet azzal a céllal 
megtervezni, hogy az adott koncesszió 
kikerüljön a jelen irányelv hatálya alól, 
vagy mesterségesen korlátozza a versenyt.

Or. cs

Indokolás

Az arányosság elvének bizonyos szervekre való alkalmazását kockázatos lenne bevenni egy 
irányelvjavaslat hatályába.

Módosítás 31
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés



AM\916319HU.doc 23/44 PE498.004v01-00

HU

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 
koncesszióra, amely maga is ajánlatkérő 
vagy annak társulása.

(1) Az irányelv nem alkalmazandó a III. 
mellékletben meghatározott 
tevékenységekhez kapcsolódó hálózati 
infrastruktúra irányítására vonatkozó 
szolgáltatási koncesszióra:

Or. en

Módosítás 32
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amelyet ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő ítélt a gazdasági szereplő 
számára az őt hatályos és kihirdetett 
nemzeti törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezés szerint 
megillető és a Szerződéssel és az uniós 
ágazati jogszabályokkal összhangban 
odaítélt kizárólagos jog alapján,

Or. en

Módosítás 33
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamint amely az irányelv hatályba 
lépésekor törvényben vagy rendeletben 
meghatározott nemzeti szinten 
szabályozott tarifát alkalmazó 
tevékenységre vonatkozik.

Or. en

Módosítás 34
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérve, ha az e 
cikk (1) bekezdésében említett ágazati 
jogszabály nem ír elő ágazatspecifikus 
átláthatósági követelményeket, a 27. cikk 
(1) és (3) bekezdése alkalmazandó.

törölve

Or. en

Módosítás 35
Giommaria Uggias

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a föld, meglévő épületek vagy egyéb 
ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok 
bármely pénzügyi eljárással történő 
megvásárlása vagy bérlése; az adásvételi 
vagy bérleti szerződés megkötése előtt, 
után vagy azzal egy időben, bármely 
formában kötött, pénzügyi szolgáltatások 
nyújtására irányuló koncessziók azonban 
ezen irányelv hatálya alá tartoznak;

a) a föld, meglévő épületek vagy egyéb 
ingatlan – tengeri területeket is beleértve –
, illetve az arra vonatkozó jogok bármely 
pénzügyi eljárással történő megvásárlása 
vagy bérlése; az adásvételi vagy bérleti 
szerződés megkötése előtt, után vagy azzal 
egy időben, bármely formában kötött, 
pénzügyi szolgáltatások nyújtására 
irányuló koncessziók azonban ezen 
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irányelv hatálya alá tartoznak;

Or. it

Módosítás 36
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások;

Or. de

Indokolás

A Lisszaboni Szerződéshez csatolt 26. jegyzőkönyv kifejezetten elismeri a regionális és helyi 
hatóságok saját közszolgáltatásaik biztosítására vonatkozó jogát és széles mérlegelési 
jogkörét a tekintetben, hogy hogyan gondoskodnak – a felhasználók igényeihez a lehető 
legjobban illeszkedve – az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásáról, 
koncesszióba adásáról, illetve megszervezéséről. Az ilyen szolgáltatások következésképpen 
nem tartozhatnak ezen irányelv hatályába.

Módosítás 37
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) polgári védelem, katasztrófamegelőzés 
és a mindennapi veszélymegelőzési 
szolgáltatások;

Or. de

Módosítás 38
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) választottbírósági és egyeztető 
szolgáltatások;

c) választottbírósági és egyeztető 
szolgáltatások, jogi és közjegyzői 
szolgáltatás;

Or. de

Módosítás 39
Heide Rühle

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, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
tranzakciók, továbbá az ajánlatkérő 
szervek számára történő pénz- vagy 
tőkeszerzés érdekében végrehajtott 
műveletek;

Or. en

Módosítás 40
Mojca Kleva

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
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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;

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, továbbá az ajánlatkérő szervek 
számára történő pénz- vagy tőkeszerzés 
érdekében végrehajtott műveletek;

Or. en

Módosítás 41
Peter Simon

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, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek, továbbá az ajánlatkérő szervek 
számára történő pénz- vagy tőkeszerzés 
érdekében végrehajtott tranzakciók;

Or. de

Módosítás 42
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) munkaszerződések; e) munkaszerződések és a kötelező 
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szociális védelmi rendszer;

Or. en

Módosítás 43
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) személyszállítási szolgáltatások az 
1370/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet19 értelmében.

g) közlekedési szolgáltatások, amennyiben 
azokat egyéb közösségi jogi eszköz 
szabályozza.

Or. en

Módosítás 44
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) polgári védelem, vészhelyzeti készenlét 
és reagálás, valamint mindennapi 
veszélymegelőzés;

Or. en

Módosítás 45
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az ivóvízkinyerésre, -elosztásra és -
ellátásra irányuló szolgáltatások, valamint 
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a szennyvízkezelés.

Or. en

Módosítás 46
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) szociális és egészségügyi 
szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 47
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – g d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) általános érdekű nem gazdasági 
szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 48
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
olyan ellenőrzést gyakorol az érintett jogi 
személy felett, amely hasonló ahhoz az 
ellenőrzéshez, amelyet saját szervezeti 

a) az ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
olyan ellenőrzést gyakorol az érintett jogi 
személy felett, amely hasonló ahhoz az 
ellenőrzéshez, amelyet saját szervezeti 
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egységei felett gyakorol; egységei felett gyakorol; ezen eset 
megvalósulásának minősül, amikor az 
előbbiek döntő befolyást gyakorolnak az 
ellenőrzött jogi személy stratégiai céljaira 
és jelentős döntéseire; az ilyen jellegű 
ellenőrzés meglétének megállapításhoz 
olyan tényezők is figyelembe vehetők, 
mint az igazgatási, irányítási vagy 
felügyeleti testületekben való képviselet 
szintje, az alapszabály erre vonatkozó 
előírásai vagy a tulajdoni viszonyok; nem 
kötelező követelmény, hogy az ellenőrzött 
jogi személy teljes mértékben az 
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
tulajdonában legyen;

Or. de

Módosítás 49
Peter Simon

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 szerződés 
hatálya alá tartozó tevékenységeinek 
legalább 90%-át az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő vagy az 
általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

Or. de

Módosítás 50
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben törölve
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nincsenek magánjogi érdekeltek.

Or. de

Módosítás 51
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő akkor gyakorol az első 
albekezdés a) pontja szerinti, a saját 
szervezeti egységei felett gyakorolthoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
ha döntő befolyással rendelkezik az 
ellenőrzött jogi személynek mind 
stratégiai céljai, mind jelentős döntései 
tekintetében.

törölve

Or. de

Módosítás 52
Peter Simon

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.

(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 egységének vagy egységeinek,
vagy az ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek.
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Or. de

Módosítás 53
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő az érintett jogi személy felett a 
saját szervezeti egységei felett gyakorolt 
ellenőrzéshez hasonló, közös ellenőrzést 
gyakorol;

a) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő az érintett jogi személy felett a 
saját szervezeti egységei felett gyakorolt 
ellenőrzéshez hasonló, közös ellenőrzést 
gyakorol; ezen eset megvalósulásának 
minősül, amikor az előbbiek döntő 
befolyást gyakorolnak az ellenőrzött jogi 
személy stratégiai céljaira és jelentős 
döntéseire; az ilyen jellegű ellenőrzés 
meglétének megállapításhoz olyan 
tényezők is figyelembe vehetők, mint az 
igazgatási, irányítási vagy felügyeleti 
testületekben való képviselet szintje, az 
alapszabály erre vonatkozó előírásai vagy 
a tulajdoni viszonyok; nem kötelező 
követelmény, hogy az ellenőrzött jogi 
személy teljes mértékben az ajánlatkérő 
szerv vagy az ajánlatkérő tulajdonában 
legyen;

Or. de

Módosítás 54
Peter Simon

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) 

b) az érintett jogi személy szerződés 
hatálya alá tartozó tevékenységeinek 
legalább 90 %-át az ellenőrzést gyakorló, a 
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bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők vagy 
az általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzi;

4. cikk (1) bekezdésének első albekezdése 
szerinti ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők vagy az általuk ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzi;

Or. de

Módosítás 55
Peter Simon

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.

törölve

Or. de

Módosítás 56
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ellenőrző ajánlatkérő szerv vagy 
ajánlatkérő az alábbi feltételek együttes 
teljesülése esetén jogi személy felett közös 
ellenőrzést gyakorlónak minősül:

törölve

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
képviselőiből állnak;
b) a 4. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése szerinti ajánlatkérő szervek 
vagy ajánlatkérők ezért képesek közösen 
döntő befolyást gyakorolni az ellenőrzött 
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jogi személy stratégiai céljaira és jelentős 
döntéseire;
c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik;

Or. de

Módosítás 57
Peter Simon

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;

törölve

Or. de

Módosítás 58
Peter Simon

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 a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik, és a 
szolgáltatások és a szükséges kiegészítő 
szolgáltatások ahhoz kapcsolódnak;
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Or. de

Módosítás 59
Peter Simon

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

Or. de

Módosítás 60
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők között;

törölve

Or. de

Módosítás 61
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek vagy 
ajánlatkérők között;

törölve

Or. cs

Módosítás 62
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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.

Or. de

Módosítás 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)



AM\916319HU.doc 37/44 PE498.004v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben a koncesszió tárgyát 
képező köztulajdont tengerparti turisztikai 
szolgáltatások céljára jelölték ki egy 
gazdasági szereplő kezdeményezésére és 
kérésére, és az a gazdasági szereplő 
üzletvezetésének előfeltételévé vált olyan 
mértékben, hogy – amennyiben elveszíti a 
koncessziót – az üzlet tulajdonjogának 
elvesztését vonná magával. 

Or. it

Módosítás 64
Mojca Kleva

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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Or. en

Módosítás 65
Mojca Kleva

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérő szerv a koncessziós 
hirdetményben, az ajánlattételi 
felhívásban vagy a részvételi feltételekben
meghatározza a koncesszió jellemzőit és az 
odaítélési szempontokat az alábbiak 
vonatkozásában:

Or. en

Módosítás 66
Mojca Kleva

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az építési beruházás, a szolgáltatás és 
az áruszállítás teljesítési helyén 
alkalmazandó környezetvédelmi, 
egészségügyi és biztonsági, szociális és 
munkajogi jogszabályok, szabályozás és 
szabványok, amelyeket az uniós és
nemzeti jogszabályok, valamint kollektív 
szerződések határoznak meg.

Or. en

Módosítás 67
Mojca Kleva
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Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 arányosnak kell 
lennie azzal, megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lennie és szükség esetén 
minimumkövetelményekkel kell 
összekapcsolódnia.

Or. en

Módosítás 68
Mojca Kleva

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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

Or. en

Módosítás 69
Mojca Kleva

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)
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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.

Or. en

Módosítás 70
Mojca Kleva

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben a gazdasági szereplő 
tudatában van az építési beruházás, a 
szolgáltatás és az áruszállítás teljesítési 
helyén alkalmazandó azon 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
biztonsági, szociális és munkajogi 
jogszabályok, szabályozás és szabványok 
bármely súlyos megsértésének, amelyeket 
az uniós és nemzeti jogszabályok, 
valamint kollektív szerződések határoznak 
meg.

Or. en

Módosítás 71
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A koncessziót olyan objektív (1) A koncessziót olyan objektív 
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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.

szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetés-mentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását, és amelyek 
lehetővé teszik az ajánlatkérőnél vagy 
ajánlatkérő szervnél jelentkező általános 
gazdasági előny azonosítását.

Or. cs

Módosítás 72
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 szempontokhoz olyan követelményeknek 
kell 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.

Or. cs

Módosítás 73
Mojca Kleva

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
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felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
szociális érdeket, a környezetvédelmi 
jellemzőket és az innovatív jelleget;

Or. en

Módosítás 74
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Indokolás

A C-324/98. számú ügyben hozott ítéletében az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a 
tagállamoktól csak azt kell megkövetelni, hogy engedélyezzék a közbeszerzési eljárások 
pártatlanságának felülvizsgálatát.

Módosítás 75
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
44 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 44a
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
megfelelő eljárások álljanak 
rendelkezésre az odaítélésről szóló döntés 
pártatlanságának ellenőrzésére.

Or. de

Indokolás

A C-324/98. számú ügyben hozott ítéletében az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a 
tagállamoktól csak azt kell megkövetelni, hogy engedélyezzék a közbeszerzési eljárások 
pártatlanságának felülvizsgálatát.
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Módosítás 76
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Módosítás 77
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A víz tekintetében: Ezt az irányelvet 
azokra a koncessziókra is alkalmazni kell, 
amelyeket a fent említett tevékenységet 
folytató szervezet ítél oda, illetve szervez, 
és amelyek a következők egyikével 
kapcsolatosak: Ivóvíz szállítása olyan 
hálózatok részére, amelyek a fogyasztók 
számára valamely, a 4. cikk (1) 
bekezdésének első és második 
albekezdésében említett ajánlatkérő révén 
teljesítenek szolgáltatást, nem tekinthető 
az (1) albekezdés alá tartozó 
tevékenységnek akkor, ha valamennyi 
alábbi feltétel teljesül:

törölve

a) olyan rögzített hálózatok rendelkezésre 
bocsátása vagy üzemeltetése, amelyek 
rendeltetése a fogyasztók számára 
szolgáltatás teljesítése az ivóvíz előállítása, 
szállítása vagy elosztása terén;
b) ivóvíz szállítása ilyen hálózatok 
számára.
c) vízépítési projektek, öntözés vagy 
termőföld-lecsapolás, feltéve, hogy az 
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ivóvízellátásra szánt víz mennyisége az 
ilyen projektek vagy az öntöző, illetve 
lecsapoló létesítmények által biztosított víz 
teljes mennyiségének több mint 20 %-a;
d) szennyvízelvezetés vagy -kezelés.
e) az érintett szervezet azért állít elő 
ivóvizet, mert annak fogyasztására egy, az 
e melléklet (1)–(4) bekezdésében említett 
tevékenységtől eltérő tevékenység 
végzéséhez van szüksége;
f) a nyilvános hálózat részére történő 
szállítás csak a szervezet saját 
fogyasztásától függ, és a tárgyévet is 
magában foglaló előző három év átlaga 
alapján nem lépte túl a szervezet által 
előállított ivóvíz mennyiségének 30 %-át.

Or. de


