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RÖVID INDOKOLÁS 

Előzmények 

 

Az első rendeletre irányuló javaslatot 2012 márciusában fogadta el Európai Bizottság, amely 

az európai gazdasági szereplők harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáférési 

lehetőségeinek javítása céljából létrehozta az úgynevezett nemzetközi közbeszerzési eszközt az 

Európai Unió nemzetközi tárgyalásokon érvényesülő befolyásának erősítése érdekében.  

 

Az Európai Parlament 2014. januári plenáris ülésén elfogadta a javaslat módosításait, majd az 

ügyet az illetékes bizottsághoz küldték vissza további átgondolásra. A Tanács megvétózta az 

aktát, illetve a Parlament nem vett részt a háromoldalú tárgyalásokon. 

 

A Bizottság 2016. január 29-én módosított javaslatot nyújtott be. A módosított javaslat 

 törli az eredetileg javasolt decentralizált eljárást (amely felhatalmazta az ajánlatkérő 

szerveket/ajánlatkérőket, hogy önállóan döntsenek a külföldi ajánlatok kizárásáról) és 

már csak a központosított eljárást tartalmazza, amelynek során a Bizottság végez 

vizsgálatot és hoz intézkedéseket a harmadik országok vonatkozásában; 

 megszünteti a piaclezárás lehetőségét mint válaszintézkedést és a lehetséges korlátozó 

intézkedéseknek az áremelésre történő visszaszorítását – amelyet jelenleg „árkiigazító 

intézkedéseknek” neveznek (ez csak az értékelési folyamatra vonatkozik, és nem 

határozza meg a végső árat). Ezenkívül külföldi ajánlattevőknek is odaítélhető lenne a 

szerződés, amennyiben az árkiigazítás ellenére az ajánlat továbbra is versenyképes 

marad. Megszünteti a kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 

ajánlatokra vonatkozó rendelkezést; 

 szűkíti a nemzetközi közbeszerzési eszköz alkalmazási körét abban az értelemben, hogy 

azt nem kellene alkalmazni a legkevésbé fejlett vagy a kiszolgáltatottabb helyzetben 

lévő fejlődő országokból származó szállítókra, illetve az európai kkv-k által benyújtott 

ajánlatokra, továbbá az eszköz alkalmazását bizonyos küszöbértékeket meghaladó 

értékű közbeszerzési szerződésekre kellene korlátozni; 

 a célzott harmadik országból származó ajánlattevők viselik annak a bizonyítási terhét, 

hogy az ajánlatuk teljes értékének kevesebb mint 50%-át teszik ki nem érintett 

áruk/szolgáltatások; 

 egy újabb lehetőséget kínál arra, hogy az érintett harmadik országból származó 

bizonyos szállítókra korlátozzák az alkalmazást, valamint minden uniós tagállamban az 

ajánlatkérő szervek egy kiválasztott csoportjára korlátozza a végrehajtást; 

 pontosítja, hogy a nemzetközi közbeszerzési eszköz valamennyi olyan közbeszerzési és 

koncessziós szerződésre alkalmazandó lesz, amelyek a 2014-ben elfogadott 

közbeszerzési és koncessziós irányelvek hatálya alá tartoznak, és hogy a tagállamok és 

az ajánlatkérő szervek/közszolgáltató ajánlatkérők a rendeletben meghatározottakon 

felül nem alkalmazhatnak korlátozó intézkedéseket; 

 a „korlátozó és diszkriminatív közbeszerzési intézkedésekre vagy gyakorlatokra” utal 

az „alapvető viszonosság hiányának” kifejezés alkalmazása helyett. 

 

Mivel a módosított javaslat törölt a belső piaci szabályokhoz szorosabban kapcsolódó néhány 

rendelkezést – különösen az egyes ajánlatkérő szervek arra való felhatalmazásának törlésével, 

hogy ajánlatokat zárjanak ki (korábbi 6. cikk) – az IMCO bizottság hatásköre még 

korlátozottabbá vált. Ugyanakkor még a Bizottság által ösztönzött központosított 
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mechanizmusban is hatással van a jogalkotás az uniós ajánlatkérő szervek közbeszerzési 

eljárások és a belső piacon tanúsított magatartására. 

 

Az IMCO bizottság korlátozott számú esetekben továbbra is az eljárási szabályzat 54. cikke 

szerinti társbizottság marad, többek között: 

 

A. kizárólagos hatáskör az alábbi cikkek vonatkozásában: 

– a 11. cikk új (2), (3) és (4) bekezdése: az árkiigazító intézkedések alkalmazásáról 

– a 12. cikk új (2), (3) és (4) bekezdése: az árkiigazító intézkedések alóli kivételekről 

– a 14. cikk új (3) bekezdése: a bizottsági eljárásról 

– új 17. cikk:  a 2014/25/EU irányelv 85. és 86. cikkének hatályon kívül helyezéséről 

 

B. megosztott hatáskör az alábbi cikkek vonatkozásában: 

– 2. cikk: Fogalommeghatározások 

– új 9. cikk: a 8. cikk alapján hozott intézkedések által érintett ajánlatkérő szervekről 

vagy közszolgáltató ajánlatkérőkről 

– a 12. cikk új (1) bekezdése: az árkiigazító intézkedések alóli kivételekről 

– új 13. cikk a végrehajtásról 

– a 14. cikk új (1) bekezdése: Bizottsági eljárás 

– új 15. cikk: a titoktartásról  

– új 16. cikk: a jelentéstételről 

 

 

Először, ez a véleménytervezet tartalmazza azoknak a rendelkezéseknek az IMCO bizottság 

által 2013. október 17-én elfogadott módosításait, amelyeket a módosított bizottsági javaslat 

foglalt magában, és amelyek az IMCO kizárólagos vagy megosztott hatáskörébe tartoznak. 

Emellett az IMCO bizottság számos módosítását átvette a Bizottság 2016. évi módosított 

javaslata. 

 

MÓDOSÍTÁS: 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

Cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

a harmadik országbeli áruknak és 

szolgáltatásoknak az Unió belső 

közbeszerzési piacához való 

hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és 

a harmadik országbeli áruknak és 

szolgáltatásoknak az Unió belső 

közbeszerzési és koncessziós piacához és 

koncesszióihoz való hozzáféréséről, 
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szolgáltatások harmadik országbeli 

közbeszerzési piacokhoz való 

hozzáféréséről szóló tárgyalásokat 

támogató eljárásokról 

valamint az uniós áruk és szolgáltatások 

harmadik országbeli közbeszerzési és 

koncessziós piacokhoz való hozzáféréséről 

szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 

21. cikke értelmében az Unió közös 

politikákat és tevékenységeket határoz meg 

és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok 

minden területén javítja az együttműködést 

többek között annak érdekében, hogy 

előmozdítsa valamennyi ország 

bekapcsolódását a világgazdaságba, 

egyebek mellett a nemzetközi 

kereskedelemben érvényesülő korlátozások 

fokozatos megszüntetése révén. 

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 

21. cikke értelmében az Unió közös 

politikákat és tevékenységeket határoz meg 

és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok 

minden területén javítja az együttműködést 

többek között annak érdekében, hogy 

biztosítsa az értékeit, alapvető érdekeit, 

biztonságát, függetlenségét és integritását, 

továbbá előmozdítsa valamennyi ország 

bekapcsolódását a világgazdaságba, 

egyebek mellett a nemzetközi 

kereskedelemben érvényesülő korlátozások 

fokozatos megszüntetése révén. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A WTO keretében és kétoldalú 

kapcsolatai révén az Unió a viszonosság és 

a kölcsönös előnyök szellemében 

szorgalmazza az Unió és kereskedelmi 

partnerei nemzetközi közbeszerzési 

piacainak erőteljes megnyitását. 

(6) A WTO keretében és kétoldalú 

kapcsolatai révén az Unió a viszonosság és 

a kölcsönös előnyök szellemében 

szorgalmazza az Unió és kereskedelmi 

partnerei nemzetközi közbeszerzési és 

koncessziós piacainak erőteljes 

megnyitását. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Számos harmadik ország vonakodik 

attól, hogy megnyissa közbeszerzési és 

koncessziós piacát a nemzetközi verseny 

előtt, illetve hogy az eddiginél nagyobb 

mértékben megnyissa ezeket a piacokat. 

Ennek eredményeképpen az Unió számos 

kereskedelmi partnere korlátozó 

közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaz az 

uniós gazdasági szereplőkkel szemben. E 

korlátozó közbeszerzési gyakorlatok miatt 

jelentős kereskedelmi lehetőségek vesznek 

el. 

(8) Számos harmadik ország vonakodik 

attól, hogy megnyissa közbeszerzési és 

koncessziós piacát a nemzetközi verseny 

előtt, illetve hogy az eddiginél nagyobb 

mértékben megnyissa ezeket a piacokat. 

Ennek eredményeképpen az Unió számos 

kereskedelmi partnere korlátozó 

közbeszerzési gyakorlatokat és koncessziós 

gyakorlatokat alkalmaz az uniós gazdasági 

szereplőkkel szemben. E korlátozó 

közbeszerzési gyakorlatok miatt jelentős 

kereskedelmi lehetőségek vesznek el, ezért 

létre kell hozni egy eljárást a harmadik 

országok közbeszerzési piacain kialakuló 

egyensúlyhiányok megelőzése érdekében. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az uniós és harmadik országbeli 

gazdasági szereplők, ajánlatkérő szervek és 

ajánlatkérők jogbiztonsága érdekében az 

Unió által a közbeszerzés és koncessziók 

területén harmadik országokkal szemben 

tett nemzetközi piacrajutási 

kötelezettségvállalásoknak az EU 

jogrendjében is meg kell jelenniük, 

biztosítva ezáltal azok hatékony 

alkalmazását. 

(11) Az uniós és harmadik országbeli 

gazdasági szereplők és fogyasztók, 

ajánlatkérő szervek és ajánlatkérők 

jogbiztonsága érdekében az Unió által a 

közbeszerzés és koncessziók területén 

harmadik országokkal szemben tett 

nemzetközi piacrajutási 

kötelezettségvállalásoknak az EU 

jogrendjében is meg kell jelenniük, 

biztosítva ezáltal azok hatékony 

alkalmazását. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az uniós gazdasági szereplők egyes 

harmadik országok korlátozó közbeszerzési 

(12) Az uniós gazdasági szereplők egyes 

harmadik országok korlátozó és 
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és diszkriminatív intézkedésekkel vagy 

gyakorlatokkal védett közbeszerzési és 

koncessziós piacaihoz való hozzáférésének 

javítása, valamint a belső piacon biztosított 

egyenlő versenyfeltételek megőrzése olyan 

célok, amelyek megkövetelik, hogy az 

uniós vámügyi jogszabályokban 

meghatározott nem preferenciális 

származási szabályokra kell hivatkozni, 

hogy az ajánlatkérő szervek és ajánlatkérők 

tudják, hogy az árukra és szolgáltatásokra 

az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai 

vonatkoznak . 

diszkriminatív közbeszerzési 

intézkedésekkel és koncessziós 

intézkedésekkel vagy gyakorlatokkal 

védett közbeszerzési és koncessziós 

piacaihoz való hozzáférésének javítása, 

valamint a belső piacon biztosított egyenlő 

versenyfeltételek megőrzése olyan célok, 

amelyek megkövetelik, hogy az uniós 

vámügyi jogszabályokban meghatározott 

nem preferenciális származási szabályokra 

kell hivatkozni, hogy az ajánlatkérő 

szervek és ajánlatkérők tudják, hogy az 

árukra és szolgáltatásokra az Unió 

nemzetközi kötelezettségvállalásai 

vonatkoznak. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A korlátozó és/vagy diszkriminatív 

közbeszerzési intézkedések vagy 

gyakorlatok harmadik országban való 

meglétének felmérésekor a Bizottságnak 

azt kell vizsgálnia, hogy az érintett ország 

közbeszerzési és koncessziós joga a 

nemzetközi közbeszerzési előírásokkal 

összhangban milyen mértékben biztosítja 

az átláthatóságot, és milyen mértékben 

zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és 

gazdasági szereplők hátrányos 

megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell 

vizsgálnia, hogy a független ajánlatkérő 

szervek vagy ajánlatkérők milyen 

mértékben tartanak fenn vagy fogadnak el 

uniós árukat, szolgáltatásokat és gazdasági 

szereplőket hátrányosan megkülönböztető 

gyakorlatokat. 

(17) A korlátozó és/vagy diszkriminatív 

közbeszerzési intézkedések vagy 

gyakorlatok harmadik országban való 

meglétének felmérésekor a Bizottságnak 

azt kell vizsgálnia, hogy az érintett ország 

közbeszerzési és koncessziós joga a 

nemzetközi közbeszerzési és koncessziós 

előírásokkal összhangban milyen 

mértékben biztosítja az átláthatóságot, és 

milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, 

szolgáltatások és gazdasági szereplők 

hátrányos megkülönböztetését. Ezenfelül 

meg kell vizsgálnia, hogy a független 

ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 

milyen mértékben tartanak fenn vagy 

fogadnak el uniós árukat, szolgáltatásokat 

és gazdasági szereplőket hátrányosan 

megkülönböztető gyakorlatokat. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Tekintettel arra, hogy a harmadik 

országbeli áruk és szolgáltatások uniós 

közbeszerzési piacra jutása a közös 

kereskedelempolitika hatálya alá tartozik, a 

tagállamok és azok ajánlatkérő szervei és 

ajánlatkérői semmilyen, az e rendeletben 

foglaltaktól eltérő egyéb intézkedéssel nem 

korlátozhatják a harmadik országbeli áruk 

és szolgáltatások közbeszerzési 

eljárásaikban való részvételét. 

(18) Tekintettel arra, hogy a harmadik 

országbeli áruk és szolgáltatások uniós 

közbeszerzési és koncessziós piacra jutása 

a közös kereskedelempolitika hatálya alá 

tartozik, a tagállamok és azok ajánlatkérő 

szervei és ajánlatkérői semmilyen, az e 

rendeletben foglaltaktól eltérő egyéb 

intézkedéssel nem korlátozhatják a 

harmadik országbeli áruk és szolgáltatások 

közbeszerzési eljárásaikban való 

részvételét. Mindazonáltal a 

tagállamoknak képeseknek kell lenniük a 

tárgyalásos eljárás vagy a 

versenypárbeszéd alkalmazásának 

előírására olyan különböző helyzetekben, 

amikor a klasszikus nyílt vagy meghívásos 

eljárások valószínűleg nem vezetnek 

megfelelő eredményre. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A környezeti, szociális és 

munkaügyi követelményeknek a 

közbeszerzési és a koncessziók 

odaítélésére irányuló eljárásokba való 

megfelelő beépítése érdekében különösen 

fontos az, hogy a tagállamok és az 

ajánlatkérő szervek megtegyék a 

megfelelő lépéseket annak biztosítására, 

hogy teljesüljenek mindazok a környezeti, 

szociális és munkajogi kötelezettségek, 

amelyek a nemzeti és az uniós jog 

törvényi, rendeleti vagy adminisztratív 

előírásai, valamint a kollektív szerződések 

rendelkezései értelmében az építési 

beruházások megvalósításának vagy a 

szolgáltatások teljesítésének helyén 

alkalmazandók, feltéve, hogy e szabályok 

és azok alkalmazása összhangban van az 

uniós joggal. A koncessziós tevékenység 
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teljesítése során a valamennyi tagállam 

által megerősített nemzetközi 

megállapodásokból eredő és a 

2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv1a X. mellékletében, a 2014/25/EU 

irányelv XIV. mellékletében és a 

2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv1b X. mellékletében felsorolt 

kötelezettségeket is teljesíteni kell. Ez 

azért fontos, mert számos harmadik 

ország nem erősítette meg vagy nem hajtja 

végre az ezekben a mellékletekben említett 

nemzetközi egyezmények némelyikét, 

miközben az uniós gazdasági szereplőket 

kötelezik ezek az egyezmények. 

 ____________ 

 1aAz Európai Parlament és a Tanács 

2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a 

közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 

2014.3.28., 65. o.). 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

február 26-i 2014/23/EU irányelve a 

koncessziós szerződésekről (HL L 94., 

2014.3.28., 1. o.). 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A Bizottságnak képesnek kell 

lennie arra, hogy saját kezdeményezésére 

vagy az érdekeltek vagy egy tagállam 

megkeresése alapján bármikor valamely 

harmadik ország által állítólagosan 

elfogadott vagy fenntartott korlátozó 

közbeszerzési intézkedésekre vagy 

gyakorlatokra irányuló vizsgálatot 

kezdeményezzen. Az ilyen vizsgálati 

eljárások nem sérthetik a 654/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletet. 

(19) A Bizottságnak képesnek kell 

lennie arra, hogy saját kezdeményezésére 

vagy az érdekeltek vagy egy tagállam 

megkeresése alapján bármikor valamely 

harmadik ország által állítólagosan 

elfogadott vagy fenntartott korlátozó 

közbeszerzési és koncessziós 

intézkedésekre vagy gyakorlatokra 

irányuló vizsgálatot kezdeményezzen. Az 

ilyen vizsgálati eljárások nem sérthetik a 

654/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletet. 
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Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Ha a harmadik ország korlátozó 

és/vagy diszkriminatív közbeszerzési 

intézkedésének vagy gyakorlatának 

létezése megerősítést nyer, a Bizottság 

felkéri az érintett országot arra, hogy 

egyeztetéseket kezdjen vele az uniós 

gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások 

adott országon belüli közbeszerzési 

pályázati lehetőségeinek javítása céljából. 

(20) Ha a harmadik ország korlátozó 

és/vagy diszkriminatív közbeszerzési vagy 

koncessziós intézkedésének vagy 

gyakorlatának létezése megerősítést nyer, a 

Bizottság felkéri az érintett országot arra, 

hogy egyeztetéseket kezdjen vele az uniós 

gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások 

adott országon belüli közbeszerzési 

pályázati lehetőségeinek javítása céljából. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az árkiigazító intézkedések ne 

gyakoroljanak kedvezőtlen hatást az 

érintett országgal folyamatban lévő 

kereskedelmi tárgyalásokra. Ezért – 

amennyiben egy ország érdemi 

tárgyalásokat folytat az Unióval a 

közbeszerzési piachoz való hozzáférésről –

a Bizottság a tárgyalások során 

felfüggesztheti az intézkedéseket. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A tagállamok vannak a legjobb 

helyzetben az ajánlatkérő szervek és 

ajánlatkérők, illetve az ajánlatkérő szervek 

és ajánlatkérők csoportjainak azonosítását 

illetően, akiknek alkalmazniuk kell az 

árkiigazító intézkedést. Annak biztosítása 

érdekében, hogy megfelelő szintű 

fellépésre kerüljön sor és a tagállamok 

(26) A tagállamok vannak a legjobb 

helyzetben az ajánlatkérő szervek és 

ajánlatkérők, illetve az ajánlatkérő szervek 

és ajánlatkérők csoportjainak azonosítását 

illetően, akiknek alkalmazniuk kell az 

árkiigazító intézkedést. Annak biztosítása 

érdekében, hogy megfelelő szintű 

fellépésre kerüljön sor és a tagállamok 
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közötti tehermegosztás egyenletes legyen, 

a Bizottságnak valamennyi tagállam által 

benyújtott jegyzék alapján kell meghoznia 

a végső határozatot. Szükség esetén a 

Bizottság saját kezdeményezésére 

összeállíthat ilyen jegyzéket. 

közötti tehermegosztás egyenletes legyen, 

a Bizottságnak valamennyi tagállam által 

benyújtott jegyzék és az érintett 

tagállammal folytatott megbeszélés alapján 

kell meghoznia a végső határozatot. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Elengedhetetlen, hogy az 

ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők 

versenyképes áron hozzáférjenek egy sor 

olyan kiváló minőségű termékhez, amelyek 

megfelelnek beszerzési igényeiknek. 

Ennélfogva az ajánlatkérő szerveknek és 

ajánlatkérőknek lehetőséget kell adni arra, 

hogy ne alkalmazzák a 

kötelezettségvállalások által nem érintett 

áruk és szolgáltatások piacra jutását 

korlátozó árkiigazító intézkedéseket, 

amennyiben nincs olyan elérhető európai 

uniós és/vagy a kötelezettségvállalások 

által érintett áru vagy szolgáltatás, amely 

megfelel az ajánlatkérő szerv vagy 

ajánlatkérő alapvető közérdekek, például a 

közegészségügy vagy a közbiztonság 

védelmére vonatkozó követelményeinek, 

vagy ha az intézkedés alkalmazása 

aránytalanul megnövelné a szerződéses 

árat vagy költségeket. 

(27) Elengedhetetlen, hogy az 

ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők 

versenyképes áron hozzáférjenek egy sor 

olyan kiváló minőségű és legjobb ár-érték 

arányú termékhez és szolgáltatáshoz, 

amelyek megfelelnek beszerzési 

igényeiknek. Ennélfogva az ajánlatkérő 

szerveknek és ajánlatkérőknek lehetőséget 

kell adni arra, hogy ne alkalmazzák a 

kötelezettségvállalások által nem érintett 

áruk és szolgáltatások piacra jutását 

korlátozó árkiigazító intézkedéseket, 

amennyiben nincs olyan elérhető európai 

uniós és/vagy a kötelezettségvállalások 

által érintett áru vagy szolgáltatás, amely 

megfelel az ajánlatkérő szerv vagy 

ajánlatkérő alapvető közérdekek, például a 

közegészségügy vagy a közbiztonság 

védelmére vonatkozó követelményeinek, 

vagy ha az intézkedés alkalmazása 

aránytalanul megnövelné a szerződéses 

árat vagy költségeket. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Amennyiben az ajánlatkérő szervek 

vagy ajánlatkérők helytelenül alkalmazzák 

a kötelezettségvállalások által nem érintett 

 (A magyar változatot nem érinti.) 
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áruk és szolgáltatások piacra jutását 

korlátozó árkiigazító intézkedések alóli 

kivételeket, a Bizottság számára 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 

89/665/EGK tanácsi irányelv20 3. cikke 

vagy a 92/13/EGK tanácsi irányelv21 8. 

cikke szerinti korrekciós mechanizmust 

alkalmazza. Továbbá a valamely gazdasági 

szereplővel az ajánlatkérő szervek vagy 

ajánlatkérők által a kötelezettségvállalások 

által nem érintett áruk és szolgáltatások 

piacra jutását korlátozó árkiigazító 

intézkedések sérelmére kötött szerződések 

érvénytelenek. 

__________________  

20A Tanács 89/665/EGK irányelve az 

árubeszerzésre és az építési beruházásra 

irányuló közbeszerzési szerződések 

odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati 

eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

összehangolásáról (HL L 395., 

1989.12.30., 33. o.). 

 

21A Tanács 92/13/EGK irányelve a 

vízügyi, energiaipari, szállítási és 

távközlési ágazatokban működő 

vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló 

közösségi szabályok alkalmazására 

vonatkozó törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések 

összehangolásáról (HL L 76., 1992.3.23., 

14. o.). 

 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) E rendelet végrehajtása egységes 

feltételeinek biztosítása érdekében a 

Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 

ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel22 

összhangban kell gyakorolni. 

(29) E rendelet végrehajtása egységes 

feltételeinek biztosítása érdekében a 

Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 

ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel22 

összhangban kell gyakorolni. Ugyanezen 
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célból valamennyi európai uniós 

intézménynek figyelembe kell vennie az 

ezen irányelv által bevezetett 

változtatásokat, és saját közbeszerzési 

szabályaikat hozzá kell igazítaniuk 

ezekhez a változtatásokhoz. 

__________________ __________________ 

22Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

22Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (30a) A hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárások esetében átmeneti 

rendelkezéseket kell bevezetni, ha a 

hatályon kívül helyezett 2004/17/EK 

irányelv és/vagy a hatályon kívül helyezett 

2004/18/EK irányelv értelmében odaítélt 

szerződéseket módosítják. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) Az arányosság elvével összhangban 

a közös külső közbeszerzési politika 

létrehozására irányuló alapvető cél 

eléréséhez szükséges és helyénvaló az 

Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai 

által nem érintett árukkal és 

szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokkal 

szembeni bánásmódra vonatkozó közös 

szabályok megállapítása. Az Európai 

(33) Az arányosság elvével összhangban 

a közös külső közbeszerzési és koncessziós 

politika létrehozására irányuló alapvető cél 

eléréséhez szükséges és helyénvaló az 

Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai 

által nem érintett árukkal és 

szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokkal 

szembeni bánásmódra vonatkozó közös 

szabályok megállapítása. Az Európai 
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Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) 

bekezdésével összhangban ez a rendelet 

nem lépi túl a kitűzött cél eléréséhez 

szükséges mértéket, 

Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) 

bekezdésével összhangban ez a rendelet 

nem lépi túl a kitűzött cél eléréséhez 

szükséges mértéket, 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tagállamok megfelelő 

intézkedéseket hoznak annak érdekében, 

hogy a gazdasági szereplők a 

közbeszerzési és koncessziós szerződések 

teljesítése során betartsák a vonatkozó 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményeket, amelyeket az uniós jog, 

a nemzeti jog, a kollektív szerződések, 

illetve a 2014/24/EU irányelv X. 

mellékletében, a 2014/25/EU irányelv 

XIV. mellékletében és a 2014/23/EU 

irányelv X. mellékletében felsorolt 

nemzetközi környezetvédelmi, szociális és 

munkajogi rendelkezések írnak elő. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) „ajánlattevő”: ajánlatot benyújtó 

gazdasági szereplő; 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) „kielégítő kiigazító/korrekciós 

intézkedések”: az Európai Bizottság 
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vizsgálata által feltárt korlátozó 

intézkedések megszüntetése. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság meghatározza az ajánlatkérő 

szerveket vagy ajánlatkérőket, illetve az 

ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők 

kategóriáit, tagállamonként felsorolva, 

amelyek közbeszerzéseit az intézkedés 

érinti. E meghatározás alapjának 

biztosítása érdekében valamennyi tagállam 

benyújtja a megfelelő ajánlatkérő szervek 

vagy ajánlatkérők, illetve az ajánlatkérő 

szervek vagy ajánlatkérők kategóriáinak 

jegyzékét. A Bizottság biztosítja, hogy a 

fellépés megfelelő szintű, a teher elosztása 

pedig tisztességes módon történik a 

tagállamok között. 

[ezen rendelet hatálybalépésétől számított 

hat hónap]-ig a Bizottság meghatározza az 

ajánlatkérő szerveket vagy ajánlatkérőket, 

illetve az ajánlatkérő szervek vagy 

ajánlatkérők kategóriáit, tagállamonként 

felsorolva, amelyek közbeszerzéseit az 

intézkedés érinti. E meghatározás 

alapjának biztosítása érdekében 

valamennyi tagállam benyújtja a megfelelő 

ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők, 

illetve az ajánlatkérő szervek vagy 

ajánlatkérők kategóriáinak jegyzékét. Ezt a 

jegyzéket a tagállamok szükség esetén 

frissíthetik. A Bizottság biztosítja, hogy a 

fellépés megfelelő szintű, a teher elosztása 

pedig tisztességes módon történik a 

tagállamok között. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság, a Tanács, az Európai 

Parlament és a tagállamok, valamint ezek 

tisztségviselői az információ 

szolgáltatójának külön engedélye nélkül 

nem hozhatják nyilvánosságra az e 

rendelet alapján kapott bizalmas jellegű 

információkat. 

törölve 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 
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15 cikk – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az e rendelet alapján kapott és az 

információ szolgáltatója által bizalmas 

jellegűnek nyilvánított információkat 

semmilyen körülmények között sem 

hozhatják nyilvánosságra, hacsak az 

információ szolgáltatója erre külön 

engedélyt nem ad. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság 2018. december 31-ig, és ezt 

követően legalább háromévente jelentést 

készít az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról és az 

e rendelet alapján az uniós gazdasági 

szereplőknek a közbeszerzési szerződések 

vagy koncessziók odaítélésére irányuló 

harmadik országbeli eljárásokhoz való 

hozzáférésével kapcsolatban folytatott 

nemzetközi tárgyalások során elért 

előrelépésről. E célból a tagállamok a 

Bizottság kérésére benyújtják a 

Bizottságnak a szükséges információkat. 

A Bizottság [egy évvel ezen rendelet 

hatálybalépését követően]-ig, azt követően 

pedig legalább háromévente jelentést készít 

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

rendelet alkalmazásáról és az e rendelet 

alapján az uniós gazdasági szereplőknek a 

közbeszerzési szerződések odaítélésére 

irányuló harmadik országbeli eljárásokhoz 

való hozzáférésével kapcsolatban folytatott 

nemzetközi tárgyalások során elért 

előrelépésről. E célból a tagállamok a 

Bizottság kérésére benyújtják a 

Bizottságnak a szükséges információkat. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok biztosítják, hogy ezen 

rendelet alkalmazását nyomon követik az 

Unió és tagállami pénzügyi érdekeit, az 

egységes piac egységét és/vagy a 

fogyasztók jogait fenyegető veszélyek 

feltárása érdekében. A nyomon követés 
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feladata a közbeszerzéssel kapcsolatos 

csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 

más esetleges súlyos szabálytalanságok 

megelőzése, felderítése és az ilyen 

esetekről való megfelelő jelentéskészítés. 

Amennyiben a nyomon követő hatóságok 

vagy struktúrák a szabályok megsértését 

vagy visszatérő problémákat fedeznek fel, 

felhatalmazással kell rendelkezniük 

ahhoz, hogy e problémákat a nemzeti 

ellenőrző hatóságokhoz, bíróságokhoz 

vagy törvényszékhez, illetve egyéb 

megfelelő hatóságokhoz vagy 

struktúrákhoz – például az 

ombudsmanhoz, a nemzeti 

parlamentekhez vagy a parlamenti 

bizottságokhoz – utalják. 
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím Harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az Unió belső 

piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és 

szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való 

hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárások 

Hivatkozások COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – COM(2012)0124 – C7-0084/2012 

– 2012/0060(COD) 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 
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