
PA\915094HU.doc PE496.425v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2011/0437(COD)

8.10.2012

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

A vélemény előadója: Heide Rühle



PE496.425v02-00 2/4 PA\915094HU.doc

HU

PA_Legrej



PA\915094HU.doc 3/4 PE496.425v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Európa mély válságban van. Számos tagállam súlyos államháztartási hiánnyal küzd és már 
csak kis politikai mozgástér áll rendelkezésükre. Ilyen helyzetben az európai szabályozási 
javaslatokat annak alapján kell vizsgálni, hogy mennyire irányulnak a válsághelyzet további 
romlásának megelőzésére.

A Bizottság koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelvre vonatkozó 
megvalósíthatósági tanulmánya sajnálatos módon nem ad választ erre a kérdésre. Azt is 
elmulasztotta ellenőrizni, hogy ez az irányelv milyen hatással van a települési és regionális 
önkormányzáshoz való jogra, amit a megreformált Lisszaboni Szerződés elsőként foglal bele 
az Unió elsődleges joganyagába (lásd az EUMSZ 14. cikkét és 26. jegyzőkönyvét). A 
megvalósíthatósági tanulmány arra a kérdésre sem ad választ, hogy az ilyen európai szintű 
szabályozásra egyáltalán szükség van-e ahhoz, hogy az európai egységes piac ne szenvedjen 
zavarokat vagy korlátozásokat. Ugyanakkor 2010-ben és 2011-ben az Európai Parlament két, 
közbeszerzésre vonatkozó jelentésében pont ezt követelte meg a szolgáltatási koncessziókra 
vonatkozó uniós irányelv alapfeltételeként.

Ehelyett a javasolt irányelv hatálya alá rendeli az európai közbeszerzési jog szigorú 
rendszerének hatálya alá rendeli a szolgáltatási koncesszióit koncessziókat is. Ez problémát 
okoz, mivel nehéz a szolgáltatási koncessziókat egységesen meghatározni, alkalmazásuk és 
jogállásuk tagállamonként változó. Továbbá fennáll a veszélye annak, hogy egy európai 
szintű szabályozás a szolgáltatásra irányuló koncessziós szerződések megkötésének 
leglényegibb alapját vonja kétségbe, nevezetesen a szerződések megfelelő rugalmasságát és 
hosszú időtartamát, illetve a szerződéskötéskor előre nem látható fejlemények miatti 
kiigazítást szolgáló újratárgyalás lehetőségét. Ezáltal azonban súlyosan sérül a szolgáltatási 
koncesszió elképzelése. 

A Bizottság javaslatát leginkább arra alapozza, hogy európai szintű szabályozás nélkül 
jogbizonytalanságra állna elő, továbbá arra, hogy biztosítani kell az adófizetők pénzének 
hatékony felhasználását és vissza kell szorítani a korrupciót.
E tekintetben néhány megjegyzést kell tenni:

A Szerződések és az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata egyértelműen meghatározzák a 
koncessziós szerződések odaítélésének alapszabályait: átláthatóság, egyenlő bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség. Ugyanakkor elegendő rugalmasságot engedélyeznek a szóban 
forgó koncessziók kezelése tekintetében. Ezzel szemben a jelen tervezetben szereplő, 
szolgáltatási koncesszióra vonatkozó fogalommeghatározás nem teremt egyértelműséget, 
túlhalad az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatán, így újabb bizonytalanságot szül. Hiányzik 
más szerződéses viszonyok – például a kölcsönszerződések és a licencek – elkülönítése, a 
kockázatátruházás kérdését nem kielégítő módon rendezik, nem veszik figyelembe a 
szerződéses felek közötti különleges bizalmi viszonyt, mint ahogy a nem teljes szerződés 
különlegességeit és az újratárgyalás szükségességét sem. 

A szolgáltatási koncessziók többségét hálózathoz kapcsolódó szolgáltatások (energiaellátás, 
vízellátás, kommunikáció és közlekedés) területén ítélik oda. Ezek általános (gazdasági) 
érdekű szolgáltatások. Az ilyen koncessziók gyakran foglalják magukban kizárólagos és 
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hatósági jogok átruházását is. E szolgáltatások – részleges – beillesztésével a jogi egységesség 
terén is problémák lépnek fel. A szolgáltatási irányelvben például az általános érdekű 
szolgáltatások széles körét kizárják. Hiányzik a kellően egyértelmű elkülönítés a már meglévő 
ágazati szabályozásoktól, többek között a tömegközlekedésről szóló rendelettől, illetve az 
energia- és gázellátás területén meglévő ágazati szabályozásoktól. A megvalósíthatósági 
tanulmány ezzel kapcsolatban sem tartalmaz megállapításokat, ami ugyancsak nem szolgálja a 
jogbiztonságot és a jogi egyértelműséget.

Az európai beszerzési szabályokkal kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a részletekbe 
menő jogi szabályozás nem óv meg a jogvitáktól, sőt ellenkezőleg. 

Csak egy pillantást kell vetnünk a közbeszerzési irányelvekre és láthatjuk, hogy a részletes 
szabályozás a legtöbb esetben nem csökkenti a költségeket, hiszen egy uniós pályázati 
felhívás kiírásának csak az igazgatási költségei átlagosan 30 000 eurót tesznek ki – úgy, hogy 
mindeközben a határokon átnyúló pályázatok mindössze 1,5%-ot tesznek ki.

A Bizottság jogosan foglalkozik a korrupció kérdésével, azonban megoldási javaslatai nem 
megfelelőek. A korrupció ellen az átláthatóság a leghatásosabb fegyver. A beszerzési rendszer 
azonban nem teremti meg ezt az átláthatóságot. Az átláthatóságra csupán az ajánlattevőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód alapját biztosító eszközként tekintenek. A nyilvánosságot és a 
polgárokat kizárják ebből az átláthatóságból, tehát a koncessziós szerződések odaítélésére 
vonatkozó javaslat ebben a tekintetben korlátozóbb, mint a közbeszerzési irányelvek. 
Következésképpen e javaslat kapcsán nem helyénvaló a korrupció elleni küzdelemről 
beszélni.  

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság előadója teljesen átírta az Európai Bizottság 
jelen tervezetét. Az általa javasoltak megoldják a felvázolt problémák némelyikét. Nem ad 
választ viszont arra a kérdésre, hogy egyáltalán szükség van-e egy ilyen irányelvre.

E dokumentum előadója körültekintő vizsgálatot követően arra következtetésre jut, hogy a 
javaslat a jelenlegi helyzetben felesleges és hatásai nem átláthatóak. A Regionális Fejlesztési 
Bizottság számára tehát azt javasolja, hogy az illetékes bizottság számára az irányelvre 
irányuló javaslat elutasítását ajánlja.

******

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának elutasítását.


