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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság közbeszerzésről szóló irányelvre irányuló javaslata meghatározó szerepet játszik 
az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiában 
(COM(2010)2020). A közbeszerzés az Európa 2020 célkitűzéseinek eléréséhez alkalmazandó 
egyik piaci alapú eszköz, amely az innováció érdekében fejleszti az üzleti feltételeket, 
valamint ösztönzi a zöld közbeszerzés szélesebb körű alkalmazását azzal, hogy támogatja az 
erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást. 
Az Európa 2020 stratégia ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési politikának 
biztosítania kell a közfinanszírozású források lehető leghatékonyabb felhasználását és azt, 
hogy a beszerzési piacok Európa-szerte nyitottak maradjanak (különösen pénzügyi válság 
idején). 

A közbeszerzés a társadalmi igényekhez szorosan kapcsolódó kulcsfontosságú piaci alapú 
eszköz, amely egyéb célkitűzések elérésén felül szerepet játszhat különösen a vállalkozások, 
és mindenekelőtt a kkv-k tekintetében a fenntartható foglalkoztatás, a munkafeltételek és az 
innováció elősegítésében, a társadalmi befogadás előmozdításában, a kiszolgáltatott és 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatási igényeinek kielégítésében, valamint 
jelentős mértékben hozzájárulhat az Európa 2020 célkitűzéseinek eléréséhez. A közbeszerzés 
jelentős szerepet játszhat emellett a minőségi munkahelyeken, az esélyegyenlőségen, a 
megkülönböztetésmentességen és a társadalmi befogadáson alapuló uniós szociális modell 
előmozdításában. 

A közbeszerzési irányelvek korszerűsítése során meg kell találni az egyensúlyt egyrészt a 
szabályok egyszerűsítése, másrészt az innovatív, fenntartható odaítélési szempontokat 
alkalmazó, megbízható és eredményes eljárások között, és mindeközben biztosítani kell a 
kkv-k fokozottabb részvételét és az e-közbeszerzés szélesebb körű alkalmazását. 

A cél a közbeszerzésben rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása az egységes piacon a 
fenntartható növekedés, a foglalkoztatottság magas szintje és a társadalmi befogadás 
előmozdítása érdekében. A közbeszerzési jogszabályok sikeres felülvizsgálata és 
érvényesítése jelentősen hozzájárulna a reálgazdaságba történő befektetések élénkítéséhez és 
Európa gazdasági válságának leküzdéséhez. 

A vélemény előadója üdvözli a Bizottság javaslatát, amely érdekes új elveket és 
elgondolásokat tartalmaz. Az ajánlatkérők oldaláról a jogalkotási javaslatnak a 
közbeszerzések egyszerűsítését és rugalmasabbá válását kell eredményeznie, a vállalkozások, 
különösen a kkv-k tekintetében pedig meg kell könnyítenie a hozzáférést.

Mivel itt közpénzekről van szó, különösen nagy felelősség hárul a hatóságokra abban, hogy 
ezt a pénzt ne rövid távú célokra fordítsák; ellenkezőleg: azt úgy kezeljék, mint a 
társadalomba való hosszú távú beruházás eszközét.

A hatékonyan alkalmazott közbeszerzés a minőségi munkahelyek, az egyenlőség, a 
készségfejlesztés, a képzés előmozdításának valódi motorja lehet, támogatva a 
környezetvédelmi politikát és ösztönözve a kutatást és innovációt. Ezért a vállalkozások 
versenyképessége és a munkahelyek számának növelése érdekében minimálisra kellene 
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csökkenteni azokat a költségeket, amelyeket a vállalkozásoknak kell viselniük ahhoz, hogy 
egy közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként részt vegyenek. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

Módosítás 1

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. cikkére és 114. 
cikkére,

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

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai ágazatban működő ajánlatkérők által 
odaítélt közbeszerzések verseny előtt 
történő megnyitásának biztosítása 
érdekében rendelkezéseket kell kidolgozni 
a bizonyos érték feletti szerződésekre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások 
összehangolására. Ez a koordináció az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgásának, a letelepedés szabadságának 
és a szolgáltatásnyújtás szabadságának, 
valamint az ezekből származó elveknek, 
mint például az egyenlő bánásmódnak, a 
megkülönböztetés tilalmának, a kölcsönös 
elismerésnek, az arányosságnak és az 
átláthatóságnak a biztosításához szükséges. 
Tekintettel az említett koordináció által 
érintett ágazatok jellegére, a 

(2) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai ágazatban működő ajánlatkérők által 
odaítélt közbeszerzések verseny előtt 
történő megnyitásának biztosítása 
érdekében rendelkezéseket kell kidolgozni 
a bizonyos érték feletti szerződésekre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások 
összehangolására. Ez a koordináció az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgásának, a letelepedés szabadságának 
és a szolgáltatásnyújtás szabadságának, 
valamint az ezekből származó elveknek, 
mint például az egyenlő bánásmódnak, a 
megkülönböztetés tilalmának, a kölcsönös 
elismerésnek, az arányosságnak és az 
átláthatóságnak a biztosításához szükséges. 
Tekintettel az említett koordináció által 
érintett ágazatok jellegére, a 
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koordinációnak – a fenti elvek 
alkalmazásának garantálása mellett – meg 
kell teremtenie a tisztességes kereskedelmi 
gyakorlat keretét, és maximális 
rugalmasságot kell lehetővé tennie.

koordinációnak – a fenti elvek 
alkalmazásának garantálása mellett – meg 
kell teremtenie a tisztességes kereskedelmi 
gyakorlat keretét, és maximális 
rugalmasságot kell lehetővé tennie. A 
közbeszerzési szabályoknak tiszteletben 
kell tartaniuk az EUMSZ 14. cikkében és 
a 26. jegyzőkönyvben foglalt 
hatáskörmegosztást. A közbeszerzési 
szabályok alkalmazása nem 
akadályozhatja a hatóságokat abban, 
hogy szabadon döntsenek arról, hogy 
hogyan végzik közszolgáltatási 
feladataikat.

Indokolás

Hozzáigazítás a Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseihez.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell a közkiadások 

(4) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell annak lehetővé tétele
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hatékonyságának növelése érdekében, 
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét, valamint annak érdekében, 
hogy a beszerzők jobban felhasználhassák 
a közbeszerzést a közös társadalmi célok 
támogatására. Szükség van ezenkívül az 
alapfogalmak és koncepciók tisztázására a 
nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának jól megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

érdekében, hogy a közbeszerzők jobban 
felhasználhassák a közbeszerzés eszközét a 
fenntartható fejlődés, a foglalkoztatás és 
más közös társadalmi célok szolgálatában, 
ezáltal újabb fenntartható 
munkaalkalmakat hozva létre és növelve a 
közkiadások hatékonyságát, a költség-
haszon arány szempontjából a legjobb 
eredményt biztosítva, és megkönnyítve 
különösen a kis- és középvállalkozások 
közbeszerzésben való részvételét. Szükség 
van ezenkívül a közbeszerzésre vonatkozó 
uniós jogszabályok egyszerűsítésére, 
különösen a közbeszerzésekre vonatkozó 
politika részévé tenni kívánt 
fenntarthatósági célkitűzések elérése 
érdekében alkalmazandó módszer 
tekintetében, az alapfogalmak és 
koncepciók tisztázására a nagyobb 
jogbiztonság biztosítása érdekében, 
valamint az Európai Unió Bíróságának jól 
megalapozott vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából. Az 
irányelv tisztázza, hogy az ajánlatkérők 
hogyan járulhatnak hozzá a környezet 
védelméhez és a fenntartható fejlődés 
elősegítéséhez úgy, hogy eközben 
szerződéseikkel biztosítják a legjobb ár-
érték arányt.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9., 10. és 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket és a 
szociális szempontokat be kell illeszteni az 
uniós politikák és tevékenységek 
meghatározásába és végrehajtásába, 
különösen a fenntartható fejlődés 
elősegítésének céljából. Az irányelv 
tisztázza, hogy az ajánlatkérők hogyan 
járulhatnak hozzá a környezet védelméhez 
és a fenntartható fejlődés elősegítéséhez, és 
hogyan használhatják fel mérlegelési 
jogkörüket a fenntartható közbeszerzés 
megvalósítása céljából a megfelelő 
műszaki leírások és odaítélési szempontok 
kiválasztására úgy, hogy eközben 
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szerződéseikkel biztosítják a szerződés 
tárgyával való kapcsolatot, valamint a 
legjobb ár-érték arányt.

Indokolás

A szociális szempontok nem kapnak kellő hangsúlyt a bizottsági javaslatban.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Ez az irányelv nem akadályozhatja a 
tagállamokat abban, hogy megfeleljenek 
az ILO közbeszerzési szerződések 
munkaügyi záradékairól szóló 94. 
egyezményének, és ösztönözzék 
munkajogi záradékok közbeszerzési 
szerződésekbe történő beépítését.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az EUMSZ 14. cikke szerint, 
különösen az EUMSZ-hez csatolt 26. 
jegyzőkönyvvel összefüggésben a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok széles 
mérlegelési jogkörrel rendelkeznek annak 
eldöntésében, hogy az általános érdekű 
szolgáltatások terén odaítélnek-e 
szerződéseket.

Indokolás

Annak érdekében, hogy az állami döntéshozók csupán az árakra ható nyomás miatt ne 
kényszerüljenek privatizációra, fontos kiemelni ezeket a normákat. Ezt főként az indokolja, 
hogy az ár-alákínálási verseny gyakran a foglalkoztatottak díjazására gyakorolt nyomásban 
nyilvánul meg.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A nemzetközi munkaügyi 
előírásokat, az ILO-egyezményeket és -
ajánlásokat a beszerzési folyamat minden 
szakaszában tiszteletben kell tartani.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A többoldalú tárgyalások uruguayi 
fordulóján (1986–1994) elért 
megállapodásoknak25 a Közösség nevében 
a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében 
történő megkötéséről szóló, 1994. 
december 22-i 94/800/EK tanácsi határozat 
mindenekelőtt a Kereskedelmi 
Világszervezet Kormányzati Közbeszerzési 
Megállapodását (a továbbiakban: a 
„Megállapodás”) hagyta jóvá. A 
Megállapodás célja, hogy a 
közbeszerződési szerződések 
vonatkozásában kiegyensúlyozott jogok és 
kötelezettségek többoldalú keretrendszerét 
alakítsa ki a nemzetközi kereskedelem 
liberalizálásának és bővítésének elérése 
érdekében. A Megállapodás, valamint az 
Európai Unió által aláírt egyéb vonatkozó 
nemzetközi egyezmények hatálya alá 
tartozó szerződések esetében az 
ajánlatkérők úgy teljesítik az említett 
megállapodások alapján fennálló 
kötelezettségeiket, hogy a jelen irányelvet 
alkalmazzák azon harmadik országok 
gazdasági szereplőire, amelyek a 
megállapodások részes felei.

(14) A többoldalú tárgyalások uruguayi 
fordulóján (1986–1994) elért 
megállapodásoknak a Közösség nevében a 
hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében 
történő megkötéséről szóló, 1994. 
december 22-i 94/800/EK tanácsi határozat 
mindenekelőtt a Kereskedelmi 
Világszervezet Kormányzati Közbeszerzési 
Megállapodását (a továbbiakban: a 
„Megállapodás”) hagyta jóvá. A 
Megállapodás célja, hogy a közbeszerzési 
szerződések vonatkozásában 
kiegyensúlyozott jogok és kötelezettségek 
többoldalú keretrendszerét alakítsa ki, ezért 
a tagállamoknak arra kell törekedniük, 
hogy biztosítsák az uniós és a harmadik 
országbeli vállalkozások egyenrangúságát 
az egységes piacon annak érdekében, 
hogy megkönnyítsék a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) integrációját, 
valamint ösztönözzék a 
munkahelyteremtést és az innovációt az 
Unióban. A Megállapodás, valamint az 
Európai Unió által aláírt egyéb vonatkozó 
nemzetközi egyezmények hatálya alá 
tartozó szerződések esetében az 
ajánlatkérő szervek úgy teljesítik az 
említett különböző megállapodások alapján 
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fennálló kötelezettségeiket, hogy a jelen 
irányelvet alkalmazzák azon harmadik 
országok gazdasági szereplőire, amelyek a 
megállapodások részes felei.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
jellegüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
beszerzési szerződések esetében külön 
szabályrendszert kellene kialakítani 
magasabb, 1 000 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ilyen ágazatokban végzett beszerzések 
vonatkozásában az ezen értékhatár alatti, 
személyeknek nyújtott szolgáltatás 
általában nem tartozik más tagállamok 
szolgáltatóinak érdekkörébe, kivéve, ha 
konkrét jelek utalnak ennek az 
ellenkezőjére, mint például a határokon 
átnyúló projektek uniós finanszírozása. A 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokra 
irányuló, az említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv előírásai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 

(17) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
jellegüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. A 
szerződésekben e szolgáltatások jobb 
minősége érdekében külön 
szabályrendszert kellene kialakítani 
magasabb, 1 000 000 eurós értékhatárral. 
Az ilyen ágazatokban végzett beszerzések 
vonatkozásában az ezen értékhatár alatti, 
személyeknek nyújtott szolgáltatás 
általában nem tartozik más tagállamok 
szolgáltatóinak érdekkörébe, kivéve, ha 
konkrét jelek utalnak ennek az 
ellenkezőjére, mint például a határokon 
átnyúló projektek uniós finanszírozása. A 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokra 
irányuló, az említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. A nemzeti, regionális 
és helyi hatóságoknak az általános érdekű 
szolgáltatások biztosításában, 
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bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak róla, hogy az 
ajánlatkérők képesek legyenek olyan 
egyedi minőségi feltételek alkalmazására a 
szolgáltatók kiválasztásakor, mint például 
az Európai Unió szociális védelemmel 
foglalkozó bizottsága által elfogadott, a 
szociális szolgáltatások önkéntes alapú 
európai minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy az 
ajánlatkérők továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani az említett szolgáltatásokat, vagy 
oly módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő által korábban meghatározott 
feltételeknek megfelelő összes gazdasági 
szereplő számára engedélyt adnak, 
bármilyen korlátozás vagy kvóta nélkül, 
feltéve, hogy ez a rendszer megfelelő 
közzétételről gondoskodik, és tiszteletben 
tartja az átláthatóság, valamint a 
megkülönböztetés tilalmának alapelvét.

megrendelésében és megszervezésében 
játszott jelentős szerepe és az ezekhez 
kapcsolódó széles mérlegelési jogköre 
összhangban van az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyvvel, 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 14. cikkével, valamint az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 
36. cikkével is. Az irányelv előírásai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak róla, hogy az 
ajánlatkérők alkalmazzák az egyedi 
minőségi feltételeket a szolgáltatók 
kiválasztásakor, például az Európai Unió 
szociális védelemmel foglalkozó bizottsága 
által elfogadott, a szociális szolgáltatások 
önkéntes alapú európai minőségi keretében 
meghatározott feltételek. A tagállamok 
és/vagy az ajánlatkérők továbbra is 
jogosultak maguk nyújtani az említett 
szolgáltatásokat, vagy oly módon 
megszervezni a szociális szolgáltatásokat, 
hogy az ne járjon közbeszerzési 
szerződések megkötésével, például úgy, 
hogy pusztán finanszírozzák az ilyen 
szolgáltatásokat, vagy hogy az ajánlatkérő 
által korábban meghatározott feltételeknek 
megfelelő összes gazdasági szereplő 
számára engedélyt adnak, bármilyen 
korlátozás vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy 
ez a rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság, valamint a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a beszerzési 

(27) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a beszerzési 



AD\914919HU.doc 11/40 PE491.136v05-00

HU

folyamatok hatékonyságát és 
átláthatóságát. A közbeszerzési 
eljárásokban ezeknek kell a kommunikáció 
és az információcsere standard eszközévé 
válniuk. Az elektronikus eszközök 
használata segítségével idő is 
megtakarítható. Következésképpen 
rendelkezni kell azoknak a minimális 
időszakoknak a csökkentéséről, amelyek 
során elektronikus eszközöket használnak, 
azzal a feltétellel azonban, hogy 
kompatibilisek az uniós szinten elképzelt 
sajátos átviteli móddal. Ezenfelül a 
megfelelő funkciókkal rendelkező 
elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök lehetővé tehetik 
az ajánlatkérő szervek számára a 
közbeszerzési eljárások során felmerülő 
hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját. 

folyamatok hatékonyságát és 
átláthatóságát. A közbeszerzési 
eljárásokban szükségképpen ezeknek kell a 
kommunikáció és az információcsere 
standard eszközévé válniuk. Az 
elektronikus eszközök használata 
segítségével idő is megtakarítható. 
Következésképpen rendelkezni kell 
azoknak a minimális időszakoknak a 
csökkentéséről, amelyek során elektronikus 
eszközöket használnak, azzal a feltétellel 
azonban, hogy kompatibilisek az uniós 
szinten elképzelt sajátos átviteli móddal. 
Ezenfelül a megfelelő funkciókkal 
rendelkező elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök lehetővé tehetik 
az ajánlatkérő szervek számára a 
közbeszerzési eljárások során felmerülő 
hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját. 

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ezenkívül folyamatosan olyan új 
elektronikus beszerzési technikákat 
fejlesztenek ki, mint például az 
elektronikus katalógusok. E technikák 
segítik a verseny növelését és a 
közbeszerzések racionalizálását, különösen 
a pénzbeli és időbeli megtakarítások 
szempontjából. Meg kell azonban határozni 
néhány szabályt annak biztosítása 
érdekében, hogy az új technikák betartsák a 
jelen irányelv szabályait, valamint az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság és a 
megkülönböztetés tilalmának alapelveit. 
Különösen azokban az esetekben, amikor 
valamely keretmegállapodás alapján újból 
megnyitották a versenyt, vagy amikor 
dinamikus beszerzési rendszert 
alkalmaznak, és megfelelő garanciákat 
nyújtanak a nyomon követhetőség, az 

(31) Ezenkívül folyamatosan olyan új 
elektronikus beszerzési technikákat 
fejlesztenek ki, mint például az 
elektronikus katalógusok. E technikák 
segítik a verseny növelését és a 
közbeszerzések racionalizálását, különösen 
a pénzbeli és időbeli megtakarítások 
szempontjából. Meg kell azonban határozni 
néhány szabályt annak biztosítása 
érdekében, hogy az új technikák betartsák a 
jelen irányelv szabályait, valamint az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság és a 
megkülönböztetés tilalmának alapelveit. 
Különösen azokban az esetekben, amikor 
valamely keretmegállapodás alapján újból 
megnyitották a versenyt, vagy amikor 
dinamikus beszerzési rendszert 
alkalmaznak, és megfelelő szociális
garanciákat nyújtanak a hozzáférhetőség, a 
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egyenlő bánásmód és a kiszámíthatóság 
biztosításához, az ajánlatkérőknek meg kell 
engedni, hogy egyes konkrét 
beszerzésekkel kapcsolatban ajánlatokat 
hozzanak létre a korábban továbbított 
elektronikus katalógusok alapján. Azoknak 
a követelményeknek megfelelően, 
amelyeket az elektronikus kommunikációs 
eszközökre vonatkozó szabályokban 
határoztak meg, az ajánlatkérőknek meg 
kell szüntetniük a gazdasági szereplők azon 
beszerzési eljárásokhoz való 
hozzáférésének indokolatlan akadályait, 
amelyekben az ajánlatokat elektronikus 
katalógus formájában kell benyújtani, és 
amelyek garantálják az egyenlő bánásmód 
és a megkülönböztetés tilalma általános 
elveinek betartását.

nyomon követhetőség, az egyenlő 
bánásmód és a kiszámíthatóság 
biztosításához, az ajánlatkérőknek meg kell 
engedni, hogy egyes konkrét 
beszerzésekkel kapcsolatban ajánlatokat 
hozzanak létre a korábban továbbított 
elektronikus katalógusok alapján. Azoknak 
a követelményeknek megfelelően, 
amelyeket az elektronikus kommunikációs 
eszközökre vonatkozó szabályokban 
határoztak meg, az ajánlatkérőknek meg 
kell szüntetniük a gazdasági szereplők azon 
beszerzési eljárásokhoz való 
hozzáférésének indokolatlan akadályait, 
amelyekben az ajánlatokat elektronikus 
katalógus formájában kell benyújtani, és 
amelyek garantálják az egyenlő bánásmód 
és a megkülönböztetés tilalma általános 
elveinek betartását.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A közbeszerzők által kidolgozott 
műszaki leírásoknak lehetővé kell tenniük 
a közbeszerzés verseny előtti megnyitását. 
E célból lehetővé kell tenni a műszaki 
megoldások sokféleségét tükröző ajánlatok 
benyújtását, hogy megfelelő szintű verseny 
alakulhasson ki. Ennek megfelelően a 
műszaki leírásokat oly módon kell 
összeállítani, hogy elkerülhető legyen a 
verseny olyan követelményeken keresztül 
történő mesterséges korlátozása, amelyek 
egy konkrét gazdasági szereplőnek 
kedveznek azáltal, hogy az adott gazdasági 
szereplő által rendszerint kínált áruk, 
szolgáltatások vagy építési beruházások fő 
jellemzőit tükrözik. A műszaki leírásoknak 
a funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
kidolgozása általában lehetővé teszi e cél 
lehető legmegfelelőbb módon történő 
megvalósítását, valamint támogatja az 

(35) A közbeszerzők által kidolgozott 
műszaki leírásoknak lehetővé kell tenniük 
a közbeszerzés verseny előtti megnyitását. 
E célból lehetővé kell tenni a műszaki 
megoldások sokféleségét tükröző ajánlatok 
benyújtását, hogy megfelelő szintű verseny 
alakulhasson ki. Ennek megfelelően a 
műszaki leírásokat az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az 
esélyegyenlőség elveivel összhangban kell 
összeállítani és alkalmazni, oly módon, 
hogy elkerülhető legyen a verseny olyan 
követelményeken keresztül történő 
mesterséges korlátozása, amelyek egy 
konkrét gazdasági szereplőnek kedveznek 
azáltal, hogy az adott gazdasági szereplő 
által rendszerint kínált áruk, szolgáltatások 
vagy építési beruházások fő jellemzőit 
tükrözik. A műszaki leírásoknak a 
funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
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innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérőnek el kell bírálnia a más 
egyenértékű szabályokon alapuló 
ajánlatokat, amelyek megfelelnek az 
ajánlatkérő követelményeinek és a 
biztonság tekintetében egyenértékűek. Az 
egyenértékűség bizonyításához az 
ajánlattevőktől megkövetelhető, hogy 
mutassanak be harmadik személy által 
igazolt bizonyítékot, azonban más 
megfelelő bizonyítási eszközök - például a 
gyártó műszaki dokumentációja - is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére. 

kidolgozása általában lehetővé teszi e cél 
lehető legmegfelelőbb módon történő 
megvalósítását, valamint támogatja az 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérőnek el kell bírálnia a más 
egyenértékű szabályokon alapuló 
ajánlatokat, amelyek megfelelnek az 
ajánlatkérő követelményeinek és a 
biztonság tekintetében egyenértékűek. Az 
egyenértékűség bizonyításához az 
ajánlattevőktől megkövetelhető, hogy 
mutassanak be harmadik személy által 
igazolt bizonyítékot, azonban más 
megfelelő bizonyítási eszközök - például a 
gyártó műszaki dokumentációja - is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Lehetővé kell tenni, hogy azok az 
ajánlatkérők, amelyek sajátos 
környezetvédelmi, szociális vagy egyéb 
jellemzőkkel rendelkező építési 
beruházásokat, árukat vagy 
szolgáltatásokat kívánnak beszerezni, 
hivatkozhassanak bizonyos címkékre, mint 
például az európai ökocímkére, nemzeti 
vagy nemzetközi ökocímkékre vagy 
bármely más címkére, feltéve, hogy a 
címkére vonatkozó követelmények 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, 
például a termék leírásához és 
megjelenéséhez, ideértve a csomagolási 
követelményeket is. Elengedhetetlen 
továbbá, hogy az említett követelményeket 

(36) Lehetővé kell tenni, hogy azok az 
ajánlatkérők, amelyek sajátos 
környezetvédelmi, szociális vagy egyéb 
jellemzőkkel rendelkező építési 
beruházásokat, árukat vagy 
szolgáltatásokat kívánnak beszerezni, 
hivatkozhassanak bizonyos címkékre, mint 
például az európai ökocímkére, nemzeti 
vagy nemzetközi ökocímkékre vagy 
bármely más címkére, feltéve, hogy a 
címkére vonatkozó követelmények 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, 
például a termék leírásához és 
megjelenéséhez, ideértve a csomagolási 
követelményeket is. Elengedhetetlen 
továbbá, hogy az említett követelményeket 
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objektíve igazolható kritériumok alapján 
fogalmazzák meg és fogadják el, olyan 
eljárásban, amelyben részt vehetnek az 
érdekeltek - úgymint a kormányzati 
szervek, a fogyasztók, a gyártók, a 
forgalmazók és a környezetvédelmi 
szervezetek -, valamint elengedhetetlen, 
hogy a címke minden érdekelt fél számára 
hozzáférhető és elérhető legyen. 

objektíve igazolható kritériumok alapján 
fogalmazzák meg és fogadják el, olyan 
eljárásban, amelyben részt vehetnek az 
érdekeltek – úgymint a kormányzati 
szervek, a fogyasztók, a gyártók, a 
forgalmazók, a társadalmi és a 
környezetvédelmi szervezetek –, valamint 
elengedhetetlen, hogy a címke minden 
érdekelt fél számára hozzáférhető és 
elérhető legyen.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
beszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében kifejezetten elő kell 
írni a szerződések homogén vagy 
heterogén részekre történő felosztásának 
lehetőségét. Ha a szerződéseket részekre 
osztották, az ajánlatkérők - például a 
verseny fenntartása vagy az ellátás 
biztonságának garantálása érdekében -
korlátozhatják azoknak a részeknek a 
számát, amelyre vonatkozóan egy 
gazdasági szereplő ajánlatot nyújthat be; 
ezenkívül korlátozhatják az egyetlen 
pályázónak odaítélhető részek számát is.

(38) A közbeszerzést a kkv-k igényeihez 
kell igazítani. Az ajánlatkérő szerveknek 
használniuk kell a legjobb gyakorlatok 
kódexét, amely iránymutatást nyújt arra 
vonatkozóan, hogy hogyan 
alkalmazhatják a közbeszerzési 
keretrendszert a kkv-k részvételét elősegítő 
módon. A kis- és középvállalkozások (kkv-
k) beszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében az ajánlatkérő 
szerveknek különösen meg kell 
vizsgálniuk a szerződések homogén vagy 
heterogén részekre történő felosztásának 
lehetőségét, és átláthatóságot kell 
biztosítaniuk az e felosztás megvalósítását 
vagy elvetését alátámasztó indokokra 
vonatkozó információkhoz való hozzáférés 
tekintetében.

Módosítás 15

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

(39a) A tagállamoknak intézkedéseket kell 
bevezetniük a kkv-k közbeszerzéshez való 
hozzáférésének – különösen a pályázással 
és a korszerűsített uniós jogi keret 
nyújtotta új lehetőségekkel kapcsolatos 
fokozott tájékoztatáson és iránymutatáson 
keresztül történő – elősegítése, valamint a 
bevált gyakorlatok cseréjének és a 
közbeszerzők és kkv-k bevonásával tartott 
képzések és események szervezésének 
előmozdítása érdekében.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás vagy pénzmosás vádjával 
bűnösnek találtak. Az adók vagy a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
elmulasztását uniós szinten ugyancsak 
kötelező kizárással kell szankcionálni. 
Lévén, hogy azok az ajánlatkérők, amelyek 
nem ajánlatkérő szervek, nem feltétlenül 
férhetnek hozzá az ügy vitathatatlan 
bizonyítékaihoz, indokolt ezen 
ajánlatkérőkre bízni annak eldöntését, hogy 
alkalmazzák-e a [2004/18/EK] irányelvben 
felsorolt kizárási szempontokat. A 
[2004/18/EK] irányelv 55. cikkének (1) és 
(2) bekezdése alkalmazásának 
kötelezettsége ezért csak azokat az 
ajánlatkérőket terheli, amelyek ajánlatkérő 
szervek. Továbbá biztosítani kell az 
ajánlatkérők számára annak lehetőségét, 

(40) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás vagy pénzmosás vádjával 
bűnösnek találtak. Az adók vagy a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
elmulasztását uniós szinten ugyancsak 
kötelező kizárással kell szankcionálni. 
Lévén, hogy azok az ajánlatkérők, amelyek 
nem ajánlatkérő szervek, nem feltétlenül 
férhetnek hozzá az ügy vitathatatlan 
bizonyítékaihoz, indokolt ezen 
ajánlatkérőkre bízni annak eldöntését, hogy 
alkalmazzák-e a [2004/18/EK] irányelvben 
felsorolt kizárási szempontokat. A 
[2004/18/EK] irányelv 55. cikkének (1) és 
(2) bekezdése alkalmazásának 
kötelezettsége ezért csak azokat az 
ajánlatkérőket terheli, amelyek ajánlatkérő 
szervek. Továbbá biztosítani kell az 
ajánlatkérők számára annak lehetőségét,
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hogy kizárják azokat a részvételre 
jelentkezőket vagy ajánlattevőket, akik 
megsértették a környezetvédelmi vagy a 
szociális kötelezettségeiket, ideértve a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésére vonatkozó szabályokat és a 
súlyos szakmai kötelességszegés egyéb 
formáit, mint például a versenyszabályok 
vagy a szellemitulajdon-jogok megsértését.

hogy kizárják azokat a részvételre 
jelentkezőket vagy ajánlattevőket, akik 
megsértették a környezetvédelmi, 
munkaügyi vagy a szociális 
kötelezettségeiket, ideértve 
munkafeltételekre, a kollektív 
szerződésekre és a fogyatékossággal élő 
személyek hozzáférésére, valamint a 
munka-egészségügyi és a munkahelyi 
biztonságra vonatkozó szabályokat, és a 
súlyos szakmai kötelességszegés egyéb 
formáit, mint például a versenyszabályok 
vagy a szellemitulajdon-jogok megsértését.

Indokolás

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive; there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. A szóban 
forgó szempontoknak garantálniuk kell, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérőknek 
olyan kiváló minőségű építési beruházásra, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra van 
szükségük, amely a lehető legjobban 
megfelel az igényeiknek. Ennek 

(43) A szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. E 
szempontoknak garantálniuk kell, hogy az 
ajánlatokat a valódi verseny feltételei 
mellett bírálják el, biztosítva egyúttal azt
is, hogy az ajánlatkérő szervek a 
szükségleteiknek a lehető legjobban 
megfelelő, kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra támasszanak igényt, 



AD\914919HU.doc 17/40 PE491.136v05-00

HU

eredményeképpen az ajánlatkérők számára 
szerződés-odaítélési szempontként vagy „a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” vagy 
„a legalacsonyabb költség” alkalmazását 
kell megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon 
meghatározhatják a megfelelő minőségi 
standardokat.

amely a társadalmi szempontból 
fenntartható előállítási folyamat 
kritériumaihoz és a tisztességes 
munkahelyekhez kapcsolódó tényezőket is 
magában foglal. Ennek eredményeképpen 
az ajánlatkérők számára szerződés-
odaítélési szempontként vagy „a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” vagy 
„a legalacsonyabb költség” alkalmazását 
kell megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben a műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásánál megfelelő minőségi 
standardokra kell támaszkodniuk.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a). Fontos rámutatni, hogy a gazdasági 
szereplők tekintetében alkalmazandó 
egyenlő bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség elve – a 
tisztességes verseny elvének sérelme 
nélkül – a korrupció, különösen a 
vesztegetés megelőzésének alapvetően 
fontos eszközei.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Ha az ajánlatkérő úgy dönt, hogy a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat alapján 
ítéli oda a szerződést, meg kell állapítania 
azokat az odaítélési szempontokat, 
amelyek alapján elbírálja az ajánlatokat, 
hogy megállapítsa, melyik esetében a 
legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. Az 
említett szempontok meghatározása függ a 

(44) Ha az ajánlatkérő úgy dönt, hogy a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat alapján 
ítéli oda a szerződést, meg kell állapítania 
azokat az odaítélési szempontokat, 
amelyek alapján elbírálja az ajánlatokat, 
hogy megállapítsa, melyik esetében a 
legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya, 
továbbá gazdasági és társadalmi 
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szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 
leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését. Továbbá a választott szerződés-
odaítélési szempontok nem ruházhatnak 
korlátlan választási szabadságot az 
ajánlatkérőre és biztosítaniuk kell a 
hatékony verseny lehetőségét, továbbá 
azokat olyan követelményeknek kell 
kísérniük, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által benyújtott információk 
hatékony ellenőrzését.

szempontból melyik a legfenntarthatóbb. 
Az említett szempontok meghatározása 
függ a szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 
leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését. Továbbá a választott szerződés-
odaítélési szempontok nem ruházhatnak 
korlátlan választási szabadságot az 
ajánlatkérőre és biztosítaniuk kell a 
hatékony verseny lehetőségét, továbbá 
azokat olyan követelményeknek kell 
kísérniük, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által benyújtott információk 
hatékony ellenőrzését.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket a pályázati felhívásként 
kiadott hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Megemlíthetők például 
a szerződés teljesítése során alkalmazandó 
azon követelmények, amelyek a hosszú 
ideje munka nélkül lévők alkalmazására, 
vagy a munkanélküliek, illetve fiatalok 

(50) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket a pályázati felhívásként 
kiadott hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Megemlíthetők például 
a szerződés teljesítése során alkalmazandó 
azon követelmények, amelyek a hosszú 
ideje munka nélkül lévők, a munkanélküli 
fiatalok vagy a fogyatékossággal élő 
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képzését célzó intézkedések 
végrehajtására, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) alapegyezményei 
rendelkezéseinek tényleges betartására 
irányulnak - akkor is, ha azokat nem 
ültették át a nemzeti jogba -, valamint a 
nemzeti jog által előírtnál több hátrányos 
helyzetű személy alkalmazására 
irányulnak.

személyek alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
alapegyezményei rendelkezéseinek 
tényleges betartására irányulnak - akkor is, 
ha azokat nem ültették át a nemzeti jogba -, 
valamint a nemzeti jog által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
irányulnak.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az egyenlő bánásmód és az 
átláthatóság elveinek megfelelően a sikeres 
ajánlattevő a verseny újbóli megnyitása 
nélkül nem váltható fel egy másik 
gazdasági szereplővel. A szerződést 
teljesítő sikeres ajánlattevőnél azonban 
előfordulhatnak bizonyos strukturális 
változások a szerződésteljesítés alatt, 
például tisztán belső átszervezések, 
egyesülések és felvásárlások vagy 
fizetésképtelenség. Az ilyen jellegű 
strukturális változások nem tesznek 
automatikusan szükségessé új 
közbeszerzési eljárásokat a szóban forgó 
vállalkozás által teljesített összes szerződés 
tekintetében.

(55) Az egyenlő bánásmód, az objektivitás, 
a nyomon követhetőség és az átláthatóság 
elveinek megfelelően a sikeres ajánlattevő 
a verseny újbóli megnyitása nélkül nem 
váltható fel egy másik gazdasági 
szereplővel. A szerződést teljesítő sikeres 
ajánlattevőnél azonban előfordulhatnak 
bizonyos strukturális változások a 
szerződésteljesítés alatt, például tisztán 
belső átszervezések, egyesülések és 
felvásárlások vagy fizetésképtelenség. Az 
ilyen jellegű strukturális változások nem 
tesznek automatikusan szükségessé új 
közbeszerzési eljárásokat a szóban forgó 
vállalkozás által teljesített összes szerződés 
tekintetében.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Nem biztos, hogy minden ajánlatkérő 
rendelkezik megfelelő belső 
szakértelemmel a gazdaságilag vagy 
műszakilag összetett szerződések 
lebonyolításához. Ilyen körülmények 

(59) Nem biztos, hogy minden ajánlatkérő 
rendelkezik megfelelő belső 
szakértelemmel a gazdaságilag vagy 
műszakilag összetett szerződések 
lebonyolításához. Ilyen körülmények 
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közepette a megfelelő szakmai támogatás 
hatékonyan kiegészítené a felügyeleti és az 
ellenőrzési tevékenységeket. Ez a 
célkitűzés egyrészt az ajánlatkérők számára 
műszaki segítséget nyújtó, 
ismeretmegosztó eszközök 
(tudásközpontok) útján is elérhető; 
másrészt a vállalkozásoknak - nem 
utolsósorban a kkv-knek - adminisztrációs 
segítségnyújtásban kellene részesülniük, 
különösen akkor, ha határokon átnyúló 
alapon vesznek részt valamely 
közbeszerzési eljárásban.

közepette a megfelelő szakmai támogatás 
hatékonyan kiegészítené a felügyeleti és az 
ellenőrzési tevékenységeket. Ez a 
célkitűzés egyrészt az ajánlatkérők számára 
műszaki segítséget nyújtó, 
ismeretmegosztó eszközök 
(tudásközpontok) útján is elérhető; 
másrészt a vállalkozásoknak, különösen a 
kkv-knek adminisztrációs 
segítségnyújtásban kellene részesülniük, 
különösen akkor, ha határokon átnyúló 
alapon vesznek részt valamely 
közbeszerzési eljárásban.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59a) A polgároknak, az érintett –
szervezett vagy nem szervezett formában 
működő – érdekelt feleknek és más 
személyeknek vagy testületeknek, akik 
nem férnek hozzá a 89/665/EGK tanácsi 
irányelv szerinti felülvizsgálati 
eljárásokhoz, mindamellett adófizetőként 
jogos érdekük fűződik a hatékony és 
eredményes közbeszerzési eljárásokhoz. 
Ezért lehetőséget kell biztosítani 
számukra, hogy valamely illetékes 
hatóságnak vagy szervezetnek jelezzék az 
irányelv megsértésének eseteit. A meglévő 
hatóságok vagy szervezetek 
párhuzamosságának elkerülése érdekében 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell annak 
lehetőségét, hogy az említett személyek az 
általános felügyeleti hatóságokhoz vagy 
szervezetekhez, ágazati felügyeleti 
szervekhez, önkormányzati felügyeleti 
hatóságokhoz, versenyhatóságokhoz, az 
ombudsmanhoz vagy a nemzeti ellenőrző 
hatóságokhoz forduljanak.
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Olyan szerződések odaítélésekor, 
amelyek értékük miatt nem tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá, a nemzeti 
ajánlatkérőknek be kell tartaniuk az 
egyenlő bánásmód, a 
megkülönböztetésmentesség és az 
átláthatóság elvét.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Kizárólagos jogok alapján odaítélt, 
szolgáltatásra irányuló szerződések

Ez az irányelv nem alkalmazható arra a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
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szerződésre, amelyet olyan szervezetnek 
ítélnek oda, amely a 2. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja értelmében maga 
is ajánlatkérő szerv, vagy amelyet 
ajánlatkérő szervek társulásának ítélnek 
oda, olyan kizárólagos jog alapján, 
amelyet a Szerződéssel összeegyeztethető, 
kihirdetett törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezés értelmében e 
szervek élveznek.

Indokolás

A jelenlegi 2004/17/EK irányelv 25. cikkének ismételt bevezetése. Ez a cikk fontos az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások működése szempontjából. Kizárja azokat a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződéseket, amelyek olyan kizárólagos jogon 
alapulnak, amelyeket a Szerződéssel összeegyeztethető, kihirdetett törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezések rögzítenek. Az Európai Bíróság ezt a rendelkezést alkalmazta a 
C-360/96. sz. ügyben.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
19 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19b. cikk
Az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyedi rendszerek

Ez az irányelv nem alkalmazandó azokra 
a kipróbált tagállami eljárásokra, amelyek 
az igénybevevő szabad 
szolgáltatóválasztásán alapulnak (azaz az 
utalványrendszerre, a szabad választáson 
alapuló modellre, a háromoldalú 
kapcsolatokra), valamint amelyek azon az 
elven alapulnak, hogy a jogi formától 
függetlenül minden olyan szolgáltató 
szolgáltatásnyújtását engedélyezni kell, 
amely képes eleget tenni a korábban 
jogszabályban megállapított feltételeknek, 
feltéve, hogy figyelembe veszik az egyenlő 
bánásmód, az átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség általános 
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elveit.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
21 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 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy a szerződés 
hatálya alá tartozó tevékenységeinek 
legalább 80%-át az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy az általa ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzik;

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit.

Indokolás

Egyértelműen különbséget kell tenni a közszférán belüli együttműködés és a köz- és 
magánszféra közötti partnerség között. Egyes tagállamokban azonban a magánjogi 
érdekeltség törvényben előírt kötelezettség lehet.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy 
intézményeinek vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött valamely 
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feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

jogi személynek, feltéve, hogy nincsenek 
magánjogi érdekeltek abban a jogi 
személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést, kivéve a 
magánjogi érdekeltség jogilag kötelező 
formáit.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan ajánlatkérő szerv, amely nem 
gyakorol ellenőrzést egy jogi személy felett 
az (1) bekezdés értelmében, az alábbi 
feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
nélkül is odaítélhet egy szerződést olyan 
jogi személynek, amelyet más ajánlatkérő 
szervekkel együtt ellenőriz:

Az olyan ajánlatkérő szerv, amely nem 
gyakorol ellenőrzést egy jogi személy felett 
az (1) bekezdés értelmében, az alábbi 
feltételek teljesülése mellett mindazonáltal
odaítélhet a jelen irányelv hatályán kívül 
eső szerződést olyan jogi személynek, 
amelyet más ajánlatkérő szervekkel együtt 
ellenőriz:

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
21 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 ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

b) az érintett jogi személy szerződés 
hatálya alá tartozó tevékenységeinek 
legalább 80%-át az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szervek vagy az általuk 
ellenőrzött más jogi személyek számára 
végzik;

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 



AD\914919HU.doc 25/40 PE491.136v05-00

HU

magánjogi érdekeltek. magánjogi érdekeltek, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek
megállapodás szempontjából releváns
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg a 
10%-ot;

c) a részt vevő hatóságok szerződés 
hatálya alá tartozó tevékenységeinek nyílt 
piaci teljesítménye a forgalom tekintetében 
nem haladja meg a 20%-ot;

Indokolás

A jogviták elkerülése érdekében szükséges a pontosítás.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.

e) a feladatot kizárólag az érintett 
hatóságok teljesítik, abban – az 
együttműködésben a 2. cikk (4) bekezdése 
szerinti közjogi intézményként részt vevő 
ajánlatkérő szervek kivételével –
magánfélnek nincs érdekeltsége.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
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aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a
verseny számára.

aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára, kivéve, ha a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező és/vagy ha a 
magánjogi érdekeltség az eredeti 
szerződés megkötésekor nem volt előre 
látható.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Biztosítani kell az ajánlattevők 
szellemitulajdon-jogainak védelmét.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szolgáltatásnyújtásra és az építési 
beruházásra irányuló szerződések esetében 
azonban, valamint a szolgáltatásokat vagy
beállítási és üzembe helyezési műveleteket 
is tartalmazó, árubeszerzésre irányuló 
szerződések esetében a jogi személyektől 
megkövetelhető, hogy az ajánlatban vagy a 
részvételi jelentkezésben tüntessék fel a 
kérdéses szerződés teljesítéséért felelős 
alkalmazottak nevét és megfelelő 
szakképesítését.

A szolgáltatásnyújtásra és az építési 
beruházásra irányuló szerződések esetében 
azonban, valamint a szolgáltatásokat vagy 
beállítási és üzembe helyezési műveleteket 
is tartalmazó, árubeszerzésre irányuló 
szerződések esetében a jogi személyektől 
megkövetelhető, hogy az ajánlatban vagy a 
részvételi jelentkezésben tüntessék fel a 
kérdéses szerződés teljesítéséért felelős 
alkalmazottak megfelelő szakképesítését.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Gazdasági szereplők csoportjai is tehetnek 
ajánlatot, illetve jelentkezhetnek 
részvételre. Az ajánlatkérők nem 
állapíthatnak meg a közbeszerzési 
eljárásokban való részvételre vonatkozó 
olyan külön feltételeket e csoportok 
számára, amelyek az egyéni részvételre 
jelentkezőkre nem érvényesek. Az említett 
csoportok számára az ajánlatkérők nem 
írhatják elő, hogy meghatározott társasági 
formát hozzanak létre az ajánlattétel, 
illetve a részvételre jelentkezés benyújtása 
érdekében.

Gazdasági szereplők csoportjai is tehetnek 
ajánlatot, illetve jelentkezhetnek 
részvételre. A gazdasági szereplők 
csoportjai, elsősorban a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) konzorciumot 
alkothatnak. Az ajánlatkérők nem 
állapíthatnak meg a közbeszerzési 
eljárásokban való részvételre vonatkozó 
olyan külön feltételeket e csoportok 
számára, amelyek az egyéni részvételre 
jelentkezőkre érvényes feltételekhez képest 
többletfeltételek vagy eltérnek azoktól. Az 
említett csoportok számára az ajánlatkérők 
nem írhatják elő, hogy meghatározott 
társasági formát hozzanak létre az 
ajánlattétel, illetve a részvételre jelentkezés 
benyújtása érdekében.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel jogát fenntarthatják védett 
műhelyek és olyan gazdasági szereplők 
számára, akiknek fő célja a fogyatékkal 
élő és hátrányos helyzetű munkavállalók 
társadalmi és szakmai integrációja, vagy 
úgy rendelkezhetnek, hogy a szerződéseket 
a védett munkahely-teremtési programok 
keretében kell teljesíteni, feltéve, hogy az 
ilyen műhelyek, gazdasági szereplők vagy 
programok alkalmazottainak több mint 30 
%-a fogyatékkal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállaló.

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel jogát fenntarthatják a 
következő szereplők számára:

a) védett műhelyek, illetve szociális 
gazdasági szereplők, vagy úgy 
rendelkezhetnek, hogy a közbeszerzési 
szerződéseket védettmunkahely-teremtési 
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programok keretében kell teljesíteni, 
amennyiben az érintett alkalmazottak 
többsége fogyatékos személy, akik –
fogyatékosságuk jellege vagy súlyossága 
miatt – szokásos körülmények között nem 
folytathatnak keresőtevékenységet vagy 
nehezen találnak munkát a rendes 
munkaerőpiacon;

b) védett műhelyek, valamint szociális 
gazdasági szereplők és programok, 
amelyek fő célja a fogyatékossággal élő és 
hátrányos helyzetű munkavállalók 
társadalmi és szakmai integrációja, 
feltéve, hogy az ilyen gazdasági szereplők 
által vagy ilyen programok keretében 
foglalkoztatott munkavállalók több mint 
30%-a hátrányos helyzetű munkavállaló.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a fogyatékkal élő vagy
hátrányos helyzetű munkavállalók 
számára kidolgozott munkahely-teremtési 
programokban vagy műhelyekben 
biztosítják a megfelelő képzési és szociális 
előírások végrehajtását.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Biztosítani kell az ajánlattevők 
szellemitulajdon-jogainak védelmét.
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Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ajánlatkérő az egyéb 
versenyeztetési eljárásokban nem 
használhatja fel a gazdasági szereplők 
által a korábbi versenyeztetési eljárás 
során a részére továbbított információkat.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő által 
meghatározott - a létező megoldásokkal 
nem megoldható - igények teljesítésére 
irányuló kutatási és fejlesztési projektet, 
amelyeket a kért információk értékelését 
követően az ajánlatkérő meghívott. A 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 76. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával összhangban.

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő által 
meghatározott - a létező megoldásokkal 
nem megoldható - igények teljesítésére 
irányuló kutatási és fejlesztési projektet, 
amelyeket a kért információk értékelését 
követően az ajánlatkérő meghívott. A 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 76. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával és a 76. cikk (2) bekezdésével 
összhangban.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan beszerzés esetében, 
amelynek a tárgyát személyek általi 
felhasználásra szánják - akár a 
nagyközönség, akár az ajánlatkérő 
alkalmazottai általi felhasználásra -, a 
megfelelően indokolt esetektől eltekintve a 

Minden olyan beszerzés esetében, 
amelynek a tárgyát személyek általi 
felhasználásra szánják – akár a 
nagyközönség, akár az ajánlatkérő 
alkalmazottai általi felhasználásra –, a 
műszaki leírást úgy kell megállapítani, 
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műszaki leírást úgy kell megállapítani, 
hogy az figyelembe vegye a fogyatékkal 
élők számára való hozzáférhetőség 
szempontjait és a valamennyi felhasználó 
számára alkalmas kialakítást.

hogy az figyelembe vegye a fogyatékkal 
élők számára való hozzáférhetőség 
szempontjait és a valamennyi felhasználó 
számára alkalmas kialakítást, kivéve azokat 
a kellően indokolt eseteket, amelyeket az 
ajánlati felhívásban és az ajánlati 
dokumentációban ismertetni kell.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az adott szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány szervezeti 
felépítése, képesítése és tapasztalata.

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a címkét olyan nyílt és átlátható eljárás 
keretében fogadták el, amelyben 
valamennyi érdekelt fél – ideértve a 
kormányzati szerveket, fogyasztókat, 
gyártókat, forgalmazókat és 
környezetvédelmi szervezeteket – részt 
vehetett;

c) a címkét olyan nyílt és átlátható eljárás 
keretében fogadták el, amelyben 
valamennyi érdekelt fél – ideértve a 
kormányzati szerveket, fogyasztókat, 
gyártókat, szakszervezeteket,
forgalmazókat, társadalmi és 
környezetvédelmi szervezeteket – részt 
vehetett;

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a címkére vonatkozó kritériumokat a 
címkéért folyamodó gazdasági szereplőtől 
független harmadik fél határozza meg.

e) a címke megszerzéséhez teljesítendő 
követelményeket a címkéért folyamodó 
gazdasági szereplőtől független harmadik 
fél határozza meg.
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Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az 
ajánlattevő által benyújtott és az 
ajánlatkérő által megállapított 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokat.

Az ajánlatkérő figyelembe veszi az 
ajánlattevő által benyújtott és az 
ajánlatkérő által megállapított 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokat.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban meghatározza, hogy 
engedélyezi-e változatok benyújtását, és 
ha igen, a változatoknak milyen 
minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Ha 
a változatokat engedélyezték, az 
ajánlatkérők arról is kötelesek
gondoskodni, hogy a kiválasztott odaítélési 
szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

Az ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban meghatározza, hogy a 
változatoknak milyen 
minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni, 
továbbá arról is köteles gondoskodni, hogy 
a kiválasztott odaítélési szempontok a 
szóban forgó minimumkövetelményeknek 
megfelelő változatokra, valamint azokra a 
megfelelő ajánlatokra is alkalmazhatók 
legyenek, amelyek nem változatok.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők az ajánlattételhez 
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szükséges dokumentációban megjelölhetik 
a változatok tilalmát és e tilalommal 
kapcsolatos különös indokot. 

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Árubeszerzésre vagy
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
odaítélési eljárásai esetében azok az 
ajánlatkérők, amelyek engedélyezték 
változatok benyújtását, nem utasíthatnak el 
valamely változatot kizárólag azon az 
alapon, hogy az adott változat, amennyiben 
sikeres, inkább szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződést eredményezne, mint 
árubeszerzésre irányulót, vagy inkább 
árubeszerzésre irányuló szerződést 
eredményezne, mint szolgáltatásnyújtásra 
irányulót.

(2) Árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
odaítélési eljárásai esetében az ajánlatkérők 
nem utasíthatnak el valamely változatot 
kizárólag azon az alapon, hogy az adott 
változat, amennyiben sikeres, inkább 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést 
eredményezne, mint árubeszerzésre 
irányulót, vagy inkább árubeszerzésre 
irányuló szerződést eredményezne, mint 
szolgáltatásnyújtásra irányulót.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ajánlatkérők határozhatnak úgy, 
hogy nem ítélik oda a szerződést a legjobb 
ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, ha 
megállapították, hogy az ajánlat nem tesz 
legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai, vagy a 
XIV. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségeknek.

(5) Az ajánlatkérők kötelesek úgy 
határozni, hogy nem ítélik oda a 
szerződést a legjobb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek, ha megállapították, hogy az 
ajánlat nem tesz eleget az uniós vagy 
nemzeti jogszabályokban, a tagállami 
gyakorlatnak és hagyományoknak 
megfelelő kollektív szerződésekben, a 
szellemi tulajdonra vonatkozó 
kötelezettségek között vagy a XIV. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezésekben 
megállapított kötelezettségeknek a 
szociális, munka- vagy környezetvédelmi 
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jog területén.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a társadalmi szempontból 
fenntartható termelési folyamat;

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) kollektív szerződések és 
választottbírósági ítélkezési gyakorlat 
nemzeti, helyi, ágazati és vállalati szintű 
alkalmazása, továbbá munkahelyi 
egészségügyi és biztonsági, valamint a 
munkakörülményekre vonatkozó nemzeti, 
uniós és nemzetközi szintű törvényi 
rendelkezések alkalmazása.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – d b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) Amennyiben a vállalkozó 
megváltozása esetén az eddigi vállalkozó 
foglalkoztatottait az új vállalkozó átveszi, 
a foglalkoztatottakra a 2001/23/EK 
irányelvben meghatározott 
jogkövetkezményeket kell megfelelően 
alkalmazni.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső környezetvédelmi költségek, feltéve, 
hogy pénzben kifejezett értékük 
meghatározható és igazolható: ezek 
magukban foglalhatják az üvegházhatású 
gázok és más szennyezőanyagok 
kibocsátásának költségeit, valamint a 
klímaváltozás hatásainak csökkentésével 
kapcsolatos egyéb kiadásokat.

b) külső költségek, például az 
életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
szociális és/vagy környezetvédelmi 
költségek, feltéve, hogy pénzben kifejezett 
értékük meghatározható és igazolható: 
ezek magukban foglalhatják az 
üvegházhatású gázok és más 
szennyezőanyagok kibocsátásának 
költségeit, valamint a klímaváltozás 
hatásainak csökkentésével kapcsolatos 
egyéb kiadásokat.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha az ajánlatkérők a 
költségeket az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszer 
segítségével értékelik, a közbeszerzési 
dokumentumokban fel kell tüntetniük az 
életciklus-költségek kiszámításához 
alkalmazott módszert. Az alkalmazott 
módszernek teljesítenie kell az alábbi 

Abban az esetben, ha az ajánlatkérők a 
költségeket az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszer 
segítségével értékelik, a közbeszerzési 
dokumentumokban fel kell tüntetniük az 
ajánlattevők által szolgáltatandó adatokat 
és az ajánlatkérő szerv által az életciklus-
költségek kiszámításához alkalmazandó 
módszert. Az életciklus-költségek 
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feltételek mindegyikét: értékeléséhez alkalmazott módszernek 
teljesítenie kell az alábbi feltételek 
mindegyikét:

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő köteles magyarázatot kérni 
a gazdasági szereplőktől a felszámított ár 
vagy költségek tekintetében, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

Az ajánlatkérő köteles magyarázatot kérni 
a gazdasági szereplőktől a felszámított 
költségek tekintetében, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. c) legalább három ajánlatot benyújtottak.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a 
XIV. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségek legalább egyenértékű 
módon történő betartása, vagy ha ezek nem 
alkalmazandók, az azonos szintű védelmet 
biztosító rendelkezések betartása;

d) az uniós, nemzeti és nemzetközi
szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályok vagy a 
XIV. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségek legalább egyenértékű 
módon történő betartása, vagy ha ezek nem 
alkalmazandók, az azonos szintű védelmet 
biztosító rendelkezések betartása;
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Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az egészségvédelem és a biztonság, a 
szociális jog és a munkajog területén 
érvényes szabályok és előírások betartása.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak abban az esetben utasíthatja el az 
ajánlatot, ha a bizonyíték nem indokolja a 
felszámított ár vagy költségek alacsony 
szintjét, figyelembe véve a (3) 
bekezdésben említett elemeket.

Csak abban az esetben utasíthatja el az 
ajánlatot, ha a bizonyíték nem indokolja a 
felszámított ár vagy költségek alacsony 
szintjét, figyelembe véve a (3) 
bekezdésben említett elemeket, vagy ha a 
beérkezett indokolás elégtelen.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a 
XIV. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségeknek.

Az ajánlatkérő köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget a 
szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályok vagy a 
XIV. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított nemzeti 
és uniós kötelezettségeknek.

Módosítás 66
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Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő kérheti az ajánlattevőtől, illetve 
valamely tagállam 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.

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő kéri az ajánlattevőtől, illetve 
valamely tagállam kötelezi 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, 
továbbá adjon tájékoztatást 
alvállalkozóiról, ideértve azok nevét, 
elérhetőségeit és jogi képviselőiket. Az 
alvállalkozói láncban bekövetkezett 
bármely változást, illetve bármely új 
alvállalkozót azonnal jelezni kell az 
ajánlatkérő szerv felé, ideértve az 
alvállalkozók nevét, elérhetőségeit és jogi 
képviselőiket.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják az 
átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel 
való egyenlő bánásmód elvének teljes körű 
betartását, valamint lehetővé teszik, hogy 
az ajánlatkérők figyelembe vegyék az adott 
szolgáltatások sajátosságait. 

(1) A tagállamoknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják az 
átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és a 
gazdasági szereplőkkel való egyenlő 
bánásmód elvének teljes körű betartását, 
valamint lehetővé teszik, hogy az 
ajánlatkérők figyelembe vegyék az adott 
szolgáltatások sajátosságait.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérők figyelembe 
vehessék a szolgáltatások minőségének, 
folyamatosságának, hozzáférhetőségének, 
elérhetőségének és átfogóságának
biztosításával kapcsolatos igényt, az 
igénybevevők különböző kategóriáinak 
sajátos igényeit, az igénybevevők 
bevonását és felhatalmazását, valamint az 
innovációt. A tagállamok úgy is 
rendelkezhetnek, hogy a szolgáltatót nem 
pusztán a szolgáltatásnyújtás ára alapján 
kell kiválasztani.

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérők figyelembe 
vehessék a szolgáltatások magas
minőségének, biztonságosságának,
folyamatosságának, hozzáférhetőségének, 
megfizethetőségének, elérhetőségének és 
átfogó jellegének biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak, többek között a hátrányos 
helyzetű és kiszolgáltatott csoportoknak a
sajátos igényeit, a kkv-k fokozott 
részvételének szükségességét, az 
igénybevevők bevonását és 
felhatalmazását, valamint az innovációt. A 
tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy a 
szolgáltatót nem pusztán a 
szolgáltatásnyújtás ára alapján kell 
kiválasztani.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az állampolgárok és a vállalkozások által 
a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 
kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérőknek, amelyek azt 
döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;

f) az állampolgárok és a vállalkozások, 
valamint a szakmai szövetségek vagy 
hasonló szervek által a közbeszerzési 
szabályok konkrét esetekben történő 
alkalmazásával kapcsolatban benyújtott 
kifogások kivizsgálása, és az elemzés 
továbbítása az illetékes ajánlatkérőknek, 
amelyek azt döntéseik során kötelesek 
figyelembe venni, illetve amennyiben nem 
követik az elemzést, meg kell indokolniuk 
annak mellőzését;

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 8 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az éves jelentésnek tartalmaznia kell 
emellett a megadott árak és a már 
teljesített szerződések tényleges 
költségének éves összehasonlítását, 
továbbá a szolgáltatók által foglalkoztatott 
munkavállalókra gyakorolt esetleges 
hatásokat.
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