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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament már a közbeszerzéseket érintő új fejleményekről szóló 2010. május 18-
i állásfoglalásában ellenezte a szolgáltatási koncessziós szerződésekre vonatkozó európai jogi 
aktust. 

A vélemény előadója véleménye szerint sincs szükség európai szintű jogi aktusra a 
szolgáltatási koncessziók odaítélésével kapcsolatban. Ezen kívül félő, hogy negatív 
következményekkel járna az általános érdekű szolgáltatások biztosítására és a szociális 
biztonság garantálására és továbbfejlesztésére nézve.

Az előadó az irányelvtervezet elutasítását javasolja.

Általános megjegyzések

A tervezet fő célkitűzéseként a fokozott jogbiztonság elérését említik. A szolgáltatási 
koncessziók jelenleg a 2004/18/EK (az odaítélési eljárások összehangolásáról szóló) irányelv 
17. cikke és a 2004/17/EK (ágazati) irányelv 18. cikke értelmében ki vannak zárva a 
közbeszerzési jog hatálya alól. A szolgáltatási koncessziók odaítélését a jelenlegi elsődleges 
uniós jog, különösen az egyenlő bánásmód, a megkülönböztetésmentesség és az átláthatóság 
alapvető szabadságokból eredő alapelvei, valamint az Európai Bíróság állandó joggyakorlata 
megfelelő jogbiztonságot biztosítva szabályozza. Az építési beruházásokkal kapcsolatos 
koncessziók szabályozása is kielégítő (2004/18/EK irányelv).

Az előadó szerint – a Bizottság vélekedésétől eltérően – nincs joghézag. Nem várható 
nagyobb jogbiztonság az irányelvtől. 
Továbbá bírálja, hogy a hatály meghatározása nem egyértelmű és túlságosan tág (1., 2. és 5. 
cikk), míg a kizárások megfogalmazása túlságosan szűkre szabott (8. cikk). A jelentés 
előadójának véleménye szerint ki kell zárni a teljes alkalmazási körből a szociális biztonság, a 
kultúra, a képzés, az állami infrastruktúra és más közhasznú szolgáltatások területét. 

Az általános érdekű szolgáltatások megóvása a piacok megnyitása helyett

Míg az EUMSZ 14. cikke és az általános érdekű szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv 
hangsúlyozza az ajánlatkérő szervek tág jogkörét az általános érdekű szolgáltatások 
nyújtásának, más által való ellátásának és finanszírozásának tekintetében, az irányelvtervezet 
sehol nem hivatkozik az általános érdekű szolgáltatások szerepének elsődleges uniós jogban 
történő megerősítésére. Ezzel szemben a közbeszerzések verseny előtti megnyitására irányul 
((1), (2) és (4) preambulumbekezdés), és csökkenti az ajánlatkérő szervek jogkörét, mivel 
nincs korlátlan választási szabadságuk az odaítélési kritériumok meghatározásában (39. cikk 
(2) bekezdés). Ezenkívül a szerződések odaítélése nem teszi kötelezővé a helyi szokásoknak 
megfelelő kollektív szerződések betartását (39. cikk, (29) és (32) preambulumbekezdés). 

Az előadó helyteleníti, hogy a javaslat a közszolgáltatások tulajdonképpeni célját – általános, 
megkülönböztetésmentes, kiterjedt és megfizethető hozzáférést biztosítani az általános érdekű 
szolgáltatásokhoz a polgárok számára – nem veszi figyelembe. A Bizottság figyelme nem 
annyira az általános érdekű szolgáltatások megóvására irányul, mint inkább új piacok 
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létrehozására. Ezért félő, hogy a közintézmények közötti együttműködés és a házon belüli 
ügyletek kivételesek lesznek. Szintén a tervezet célkitűzései között szerepel a jobb piaci 
hozzáférés biztosítása a vállalkozók számára és a köz- és magánszféra közötti partnerségek 
támogatása ((7) preambulumbekezdés). Az előadó különösen az utóbbit bírálja, mivel azon a 
véleményen van, hogy a magánszektor nem nyújt hatékonyabb, átláthatóbb és 
költséghatékonyabb szolgáltatásokat a közszféránál. Továbbá többnyire nem veszik 
figyelembe a – például a munkavállalókra gyakorolt – külső hatásokat.

Közlekedési ágazat

A javasolt irányelv a lakosság számára vasúton, automatizált rendszerekkel, villamossal, 
trolibusszal, autóbusszal vagy drótkötélpályán történő közlekedés, illetve postai szolgáltatás 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik, amelyek alól kivételt 
képeznek a működési engedély kiadásán alapuló légi közlekedési szolgáltatások az 
1008/2008/EK rendelet értelmében, valamint a személyszállítási szolgáltatások az 
1370/2007/EK rendelet értelmében. A javasolt irányelv vonatkozik továbbá a földrajzi 
területek hasznosításával kapcsolatos olyan tevékenységekre, amelyek célja repülőtér és 
tengeri vagy belvízi kikötő vagy más terminállétesítmény rendelkezésre bocsátása légi, 
tengeri vagy belvízi fuvarozók részére.

MÓDOSÍTÁSOK

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

:Módosítás 1

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 

(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 
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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.

vagy engedélyek, amelyek kapcsán az 
állam vagy egy állami hatóság megállapítja 
egy gazdasági tevékenység végzésének 
feltételeit, nem minősülhetnek 
koncessziónak. Ugyanez vonatkozik egyes 
megállapodásokra, például a bérleti vagy 
földbérleti szerződésekre, amelyekben a 
tagállamok, az ajánlatkérő szervek vagy
az ajánlatkérők a gazdasági szereplő
részére ellentételezésért cserébe jogot 
biztosítanak bizonyos állami területek 
vagy erőforrások – köztük tengeri 
területek, belvízi vagy tengeri kikötők –
kiaknázására, amelyek esetében
főszabályként az ajánlatkérő szerv csak a 
használat általános feltételeit határozza 
meg anélkül, hogy az állam vagy az 
ajánlatkérő szerv konkrét építmény vagy 
szolgáltatás kedvezményezettjévé válna. Az 
e szerződések keretében az állami 
területek vagy erőforrások átadására, 
megengedett használatára és 
karbantartására, az állam vagy az 
ajánlatkérő általi újbóli birtokbavételére, 
a bérleti vagy földbérleti szerződés 
időtartamára, a bérlő által viselt bérleti és 
egyéb költségekre vonatkozó 
rendelkezések az állami terület vagy 
erőforrás hasznosításának szabályozására 
irányuló általános rendelkezéseknek 
tekintendők.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Tekintettel arra, hogy a koncessziós 
jogosult lényeges működési kockázatot 
visel, biztosítani kell a számára, hogy 
szabadon válassza meg a szerződés 
teljesítésének általa legjobbnak ítélt 
módját, nevezetesen a teljesítés történhet 
általa, vagy testvérvállalatokkal 
együttműködve, illetve harmadik fél 
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számára szabadon alvállakozásba adva.  

Indokolás

A módosítás az irányelvmódosítás indokait kívánja tisztázni, amelynek célja a koncessziós 
jogosult megbízatásának továbbadása tekintetében a rugalmasság és az egyszerűség 
biztosítása, összhangban azzal, hogy a lényeges működési kockázat beazonosítása a 
koncesszió egyik meghatározó jellemzője. Tekintettel arra, hogy az említett kockázatott a 
koncessziós jogosult viseli, biztosítani kell számára, hogy szabadon válassza meg a szerződés 
teljesítésének módját: közvetlenül, testvérvállalatokkal együttműködve, illetve harmadik fél 
számára szabadon alvállakozásba adva.

Módosítás 3

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) Biztosítani kell azt, hogy a
közszektorban és a magánszektorban 
működő ajánlatkérőkkel szemben
biztosítsák az egyenlő bánásmódot. A 
Szerződés 345. cikkével összhangban arról 
is gondoskodni kell, hogy a tagállamok 
tulajdoni rendjére irányadó szabályok 
megsértésére ne kerüljön sor.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 14 cikke, illetve az általános 
érdekű szolgáltatásokra vonatkozó 26. 
jegyzőkönyve értelmében a nemzeti, 
regionális és helyi illetékes hatóságoknak 
széleskörű mérlegelési jogkörük van 
annak eldöntésére, hogy az általános 
érdekű szolgáltatások tekintetében 
megbízást adnak-e.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a koncesszió-odaítélési 
szabályok. A tagállamok – sőt az 
ajánlatkérő szervek vagy egyes 
ajánlatkérők is – eltérően értelmezik az 
Európai Unió Bíróságának vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatát. Szükség van ezért 
annak egyértelművé tételére, hogy az 
említett szervek között létrejött 
koncessziók mely esetekben nem tartoznak 
az állami koncessziók odaítélésére 
vonatkozó szabályok alá. Ezt az 
egyértelműsítést a Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában megállapított 
elveknek kell irányítaniuk. Az a tény, hogy 
a megállapodás mindkét részes fele a 4. 
cikk (1) bekezdésének 1) pontja szerinti 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő, 
önmagában nem zárja ki a koncesszió-
odaítélési szabályok alkalmazását. 
Mindazonáltal a koncesszió-odaítélési 
szabályok alkalmazása nem befolyásolhatja 
az állami hatóságok arra vonatkozó 
szabadságát, hogy eldöntsék, hogyan 
szervezik közérdekű feladataik ellátásának 

(17) A tagállamok – sőt az ajánlatkérő 
szervek vagy egyes ajánlatkérők is –
eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának az ajánlatkérő szervek közötti 
együttműködésre vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Szükség van ezért annak 
egyértelművé tételére, hogy az említett 
szervek között létrejött koncessziók mely 
esetekben nem tartoznak az állami 
koncessziók odaítélésére vonatkozó 
szabályok alá. Ezt az egyértelműsítést az 
Európai Bíróság vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatában megállapított elveknek kell 
irányítaniuk. A koncesszió-odaítélési 
szabályok alkalmazása nem befolyásolhatja 
az állami hatóságok arra vonatkozó 
szabadságát, hogy eldöntsék, hogyan 
szervezik közérdekű feladataik ellátásának 
módját. Az ellenőrzött jogalanyoknak 
odaítélt koncesszióknak és a részt vevő 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 
közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló együttműködésnek 
ezért mentesülnie kell a szabályok 
alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
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módját. Az ellenőrzött jogalanyoknak 
odaítélt koncesszióknak és a részt vevő 
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 
közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló együttműködésnek 
ezért mentesülnie kell a szabályok 
alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy az állami 
szervek közötti mentesített együttműködés 
ne torzítsa a versenyt a magánszféra 
gazdasági szereplői tekintetében. A 
versenyt az sem torzíthatja, ha egy 
ajánlatkérő szerv ajánlattevőként vesz részt 
egy közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásban.

biztosítására kell irányulnia, hogy az állami 
szervek közötti mentesített együttműködést 
– miközben az az állampolgárok számára 
közérdekű szolgáltatást biztosít – ne 
tekintsék a verseny torzulási lehetősége 
forrásának a magánszféra gazdasági 
szereplői tekintetében. A versenyt az sem 
torzíthatja, ha egy ajánlatkérő szerv 
ajánlattevőként vesz részt egy 
közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásban.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Az Európai Unió Bírósága ítélkezési 
gyakorlatával összhangban ezt az 
irányelvet a hatálybalépését követően 
odaítélt koncessziós szerződésekre is 
alkalmazni kell.

Indokolás

Tekintettel a tagállamokban hatályban lévő koncessziós szerződések sérthetetlenségi elvének 
jelentőségére, mindezt egyértelműen meg kell határozni az irányelvben.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv semmilyen szinten 
nem befolyásolja a közhatóságok annak 
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eldöntésére irányuló jogát, hogy maguk 
kívánnak-e közfeladatokat ellátni saját 
belső erőforrásaik felhasználásával 
anélkül, hogy kötelesek lennének külső 
gazdasági szereplőket koncessziókon 
keresztül bevonni. Ezek a feladatok más 
hatóságokkal együttműködésben is 
elvégezhetők.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) „közbeszerzés”: a közbeszerzésről 
szóló, …-i 2013/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv* 1. 
cikkének (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint.
______________

* HL: kérjük, illessze be az említett 
irányelv számát és dátumát.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „ajánlatkérő szervvel kötött, építési 
beruházásra irányuló koncesszió”: egy 
vagy több gazdasági szereplő és egy vagy 
több ajánlatkérő szerv által kötött 
visszterhes szerződés, amelynek tárgya 
építési beruházások kivitelezése, amelyek 
esetében az elvégzendő építési 
beruházásért járó ellenszolgáltatás vagy 
kizárólag az építmény hasznosítási joga, 
vagy ez a jog pénzbeni ellenszolgáltatással 
kiegészülve;

2. „ajánlatkérő szervvel kötött, építési 
beruházásra irányuló koncesszió”: olyan 
írásbeli visszterhes szerződés, melynek 
értelmében egy vagy több ajánlatkérő 
szerv a felelősségi körébe tartozó építési 
beruházás kivitelezését egy vagy több 
gazdasági szereplőre bízza, és amely 
szabályozza mindkét fél – vagy kizárólag a 
koncesszió tárgyát képező építmény 
hasznosítási jogából, vagy e jogból és azt 
kiegészítő pénzbeni ellenszolgáltatásból 
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álló – jogait és kötelezettségeit;

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szolgáltatásra irányuló koncesszió”: 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”:
olyan írásban kötött visszterhes szerződés, 
amelyben egy vagy több ajánlatkérő szerv 
vagy ajánlatkérő a felelősségi körébe 
tartozó, a 2. és a 4. pontban említettől 
eltérő szolgáltatás nyújtását egy vagy több 
gazdasági szereplőre bízza, amelynek 
esetében a nyújtandó szolgáltatásért kapott 
ellenszolgáltatás vagy kizárólag a 
szerződés tárgyát képező építmény 
hasznosítására vonatkozó jog vagy ez a jog 
pénzbeni ellenszolgáltatással kiegészülve. 

Módosítás 11

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 
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.

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

A gazdasági kockázat az alábbiak egyikét 
jelentheti:

A gazdasági és működési kockázat az 
alábbiak egyikét jelentheti:

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

szolgáltatásnyújtással összefüggő 
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 12

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, illetve az arra vonatkozó jogok, 
állami területek – beleértve a tengeri 
területeket és a belvízi és tengeri kikötőket 
is – bármely pénzügyi eljárással történő 
megvásárlása vagy bérlése, lízingelése 
vagy átadása, amelyek esetében az állam 
vagy az ajánlatkérő szerv, illetve az 
ajánlatkérő csak a használat általános 
feltételeit határozza meg, építmény vagy 
szolgáltatás megszerzése nélkül; 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;

Módosítás 13

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 

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

költségek megtérüléséhez és a befektetett 
tőke ésszerű hozamának eléréséhez 
szükséges becsült – a koncessziós 
szerződésben pontosan meghatározott –
időtartam.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv a koncessziós 
hirdetmény közzétételekor köteles 
tiszteletben tartani az e cikkben foglalt 
feltételekből eredő valamennyi
kötelezettséget.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv 
zárjon ki a koncesszió-odaítélési eljárásból 
minden olyan gazdasági szereplőt, amely 
vonatkozásában teljesül az alábbi feltételek 
valamelyike:

A tagállamoknak rendelkezniük kell 
arról, hogy az ajánlatkérő vagy ajánlatkérő 
szerv zárjon ki a koncesszió-odaítélési 
eljárásból minden olyan gazdasági 
szereplőt, amely vonatkozásában teljesül az 
alábbi feltételek valamelyike:

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a társadalombiztosítási, munkajogi, 
adózási vagy környezetvédelmi 
rendelkezések ismételt megsértése.
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Módosítás 17

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, a koncessziót 
szolgáltató által pontosan meghatározott,
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.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A koncessziós dokumentációban az 
ajánlatkérő vagy ajánlatkérő szerv kérheti 
az ajánlattevőtől, illetve valamely tagállam 

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

kötelezheti az ajánlatkérőt arra, hogy kérje 
az ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje 
meg a szerződésnek azt a részét, amelyre 
nézve harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, feltüntetve a 
javasolt alvállalkozók nevét, valamint 
egyetemleges felelősségüket. Ezeket az 
információkat a koncesszió időtartama 
alatt frissíteni és közölni kell az 
ajánlatkérő szervvel vagy ajánlatkérővel, 
megjelölve az esetleges helyettesítéseket 
vagy változásokat. 

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Feltéve, hogy a koncesszió általános 
jellege nem változik, a koncesszió 
módosítása nem minősül lényegesnek, 
amennyiben:
a) az eredeti koncessziós szerződésben 
olyan világos, pontos és egyértelmű 
felülvizsgálati záradékokban vagy 
választási lehetőségekben rendelkeztek 
róluk, amelyek megállapítják a lehetséges 
módosítások hatályát és jellegét, valamint 
azokat a feltételeket, amelyek esetén ezek 
alkalmazhatók;
b) értéke nem haladja meg a 6. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és az eredeti 
szerződés jelenértéke 5 %-ánál kevesebb.
Több egymást követő módosítás esetén ezt 
az értéket az egymást követő módosítások 
együttes jelenértéke alapján kell 
megállapítani.

Módosítás 21
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Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a koncessziós szerződésben lefektetett 
kötelezettségek nem teljesülnek;

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Egy földrajzi terület hasznosításával 
kapcsolatos olyan tevékenységek, amelyek 
célja repülőtér és tengeri vagy belvízi 
kikötő vagy más terminállétesítmény
rendelkezésre bocsátása légi, tengeri vagy 
belvízi fuvarozók részére.

5. Egy földrajzi terület hasznosításával 
kapcsolatos olyan tevékenységek, amelyek 
célja repülőtér és tengeri vagy belvízi 
kikötő vagy más általános infrastruktúra
rendelkezésre bocsátása légi, tengeri vagy 
belvízi fuvarozók részére.
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