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MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 21. 
cikke kimondja, hogy az Unió közös 
politikákat és tevékenységeket határoz meg 
és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok 
minden területén magas szintű 
együttműködés kialakításán munkálkodik 
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 kimondja, hogy az Unió közös 
politikákat és tevékenységeket határoz meg 
és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok 
minden területén magas szintű 
együttműködés kialakításán munkálkodik 
többek között annak érdekében, hogy 
előmozdítsa valamennyi ország 
bekapcsolódását a világgazdaságba, 
egyebek mellett a nemzetközi 
kereskedelemben érvényesülő korlátozások 
fokozatos megszüntetése révén; ugyanezen 
cikk alapján az Európai Uniónak elő kell 
mozdítania a demokráciát, a 
jogállamiságot, az emberi jogok és 
alapvető szabadságok egyetemességét és 
oszthatatlanságát, az emberi méltóság 
tiszteletben tartását, az egyenlőség és 
szolidaritás elvét, valamint az Egyesült 
Nemzetek Alapokmányának és a 
nemzetközi jog alapelveinek tiszteletben 
tartását; a nemzetközi kapcsolatok 
területén való együttműködésnek a fejlődő 
országok fenntartható gazdasági, szociális 
és környezeti fejlődésének előmozdítását 
kell szolgálnia – elsődlegesen a 
szegénység felszámolásának érdekében.



AD\939468HU.doc 3/19 PE502.262v02-00

HU

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Unió kereskedelmi 
politikájának a munkakörülmények, a 
munka- és egészségvédelem javítása, 
illetve az alapjogok előmozdítása révén elő 
kell mozdítania a szegénység világszerte 
történő csökkenését.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Uniónak nem kellene nyomást 
gyakorolnia a harmadik országokra 
annak érdekében, hogy a 
közszolgáltatások liberalizálására 
ösztönözze őket. Az állami hatóságoknak 
minden szinten jogukban kell, hogy álljon 
dönteni arról, hogy ők maguk akarnak-e 
közszolgáltatásokat nyújtani, és ha igen, 
hogyan és milyen mértékben.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
illetve emberkereskedelem és 
gyermekmunka révén történő 
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kizsákmányolásban.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az ilyen kizárás nem lehet annak a 
következménye, hogy egy harmadik ország 
a közbeszerzési szerződés odaítélésére 
vonatkozóan fenntartható fejlődésre 
vonatkozó célkitűzéseket vezet be. Az ilyen 
célokat támogatni kell.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat 
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű 
szerződések esetén a Bizottságnak jóvá kell 
hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és 
az áruk és/vagy szolgáltatások származási 
országa között a közbeszerzési piacokhoz 
való hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
és/vagy szolgáltatások tekintetében az 
Unió által hozott kifejezett piacrajutási 
korlátozásokról rendelkezik. Ilyen 
megállapodás hiányában a Bizottságnak 
jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik 
ország olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság 
hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó 
közbeszerzési intézkedések nyomán az 
uniós gazdasági szereplőket, árukat és 
szolgáltatásokat súlyos és rendszeres 

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű 
szerződések esetén a Bizottságnak jóvá kell 
hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és 
az áruk és/vagy szolgáltatások származási 
országa között a közbeszerzési piacokhoz 
való hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
és/vagy szolgáltatások tekintetében az 
Unió által hozott kifejezett piacrajutási 
korlátozásokról rendelkezik. Ilyen 
megállapodás hiányában a Bizottságnak 
jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik 
ország olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság 
hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó 
közbeszerzési intézkedések nyomán az 
uniós gazdasági szereplőket, árukat és 
szolgáltatásokat súlyos és rendszeres 
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hátrányos megkülönböztetés éri. hátrányos megkülönböztetés éri, vagy ha 
kiemelkedően fontos uniós gazdasági 
érdekek forognak kockán, például az ipar 
területén. Amennyiben az adott országban 
súlyosan és ismétlődően megsértik az 
alapvető munkavállalói jogokat, a 
szakszervezetek jogait és a nemzetközi 
jogokat, beleértve a munkaügyi, szociális 
és környezetvédelmi területeken érvényes 
alapvető nemzetközi egyezményeket –
például munkajogi záradékok 
közbeszerzési szerződésekbe történő 
beépítését a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) 94. számú egyezménye 
értelmében –, a Bizottság fontolóra veszi a 
szóban forgó áruk és/vagy szolgáltatások 
piacra lépésének korlátozását is.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottságnak azt kell 
vizsgálnia, hogy az érintett ország 
közbeszerzési 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 hatóságok és/vagy 
független ajánlatkérők milyen mértékben 
tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós 
árukat, szolgáltatásokat és gazdasági 
szereplőket hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat.

(16) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottságnak azt kell 
vizsgálnia, hogy az érintett ország 
közbeszerzési 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 hatóságok és/vagy 
független ajánlatkérők milyen mértékben 
tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós 
árukat, szolgáltatásokat és gazdasági 
szereplőket hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat, illetve veszélyeztetik az 
uniós gazdasági érdekeket például az ipar 
területén.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A harmadik országbeli 
munkahelyen alkalmazandó szociális, 
munkaügyi és környezetvédelmi 
jogszabályok tiszteletben tartását, 
beleértve az alapvető nemzetközi 
egyezmények – például a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) 94. számú 
egyezménye – tiszteletben tartását nem 
kell megkülönböztető gyakorlatnak 
tekinteni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A harmadik országok piacokhoz 
való hozzáférését korlátozó 
intézkedéseknek nem lenne szabad 
aránytalanul hátrányos 
következményekkel járniuk az adott 
ország társadalmi és munkaügyi 
helyzetére nézve, különösen a fejlődő 
országok esetében.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Tekintettel arra, hogy az Európai 
Unión kívülről származó árukat és/vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 

(19) Tekintettel arra, hogy az Európai 
Unión kívülről származó árukat és/vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
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ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ilyen áruk és szolgáltatások 
összértékének 50 %-át, az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők nehezebben tudják 
értékelni az ajánlattevők indokolását, 
rendelkezni kell a kirívóan alacsony 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatok kezelésének fokozott 
átláthatóságáról. A közbeszerzésről szóló 
irányelv 69. cikkében és a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 
79. cikkében foglalt szabályokon túl annak 
az ajánlatkérő szervnek / ajánlatkérőnek, 
amely ilyen kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
elfogadását tervezi, erről írásban 
tájékoztatnia kell a többi ajánlattevőt, 
megjelölve a felszámított ár vagy költségek 
kirívóan alacsony jellegének okait. Ennek 
köszönhetően ezek az ajánlattevők 
elősegíthetik annak pontosabb felmérését, 
hogy a sikeres ajánlattevő teljes körűen 
teljesíteni tudja-e a szerződést az 
ajánlattételi dokumentációban ismertetett 
feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás 
tehát javítja az egyenlő esélyeket az EU
közbeszerzési piacán.

ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ilyen áruk és szolgáltatások 
összértékének 50 %-át, az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők nehezebben tudják 
értékelni az ajánlattevők indokolását, 
rendelkezni kell a kirívóan alacsony 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatok kezelésének fokozott 
átláthatóságáról. A közbeszerzésről szóló 
irányelv 69. cikkében és a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 
79. cikkében foglalt szabályokon túl annak 
az ajánlatkérő szervnek / ajánlatkérőnek, 
amely ilyen kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
elfogadását tervezi, erről írásban 
tájékoztatnia kell a többi ajánlattevőt, 
megjelölve a felszámított ár vagy költségek 
kirívóan alacsony jellegének okait. 
Különös figyelmet kell fordítani a 
nemzetközi munkaügyi, szociális és 
környezetvédelmi jogszabályok tiszteletben 
tartására, beleértve az alapvető 
nemzetközi egyezményeket, úgymint a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
94. számú egyezményét. Ennek 
köszönhetően ezek az ajánlattevők 
elősegíthetik annak pontosabb felmérését, 
hogy a sikeres ajánlattevő teljes körűen 
teljesíteni tudja-e a szerződést az 
ajánlattételi dokumentációban ismertetett 
feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás 
tehát javítja az egyenlő esélyeket az Unió
közbeszerzési piacán.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ha a Bizottság a rendelkezésére álló 
információk alapján okkal feltételezi, hogy 
valamely harmadik ország korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatot vezetett be vagy 
tart fenn, képesnek kell lennie arra, hogy 
vizsgálatot indítson. Ha a harmadik ország 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatának 
létezése megerősítést nyer, a Bizottság 
felkéri az érintett országot arra, hogy 
egyeztetéseket kezdjen vele a gazdasági 
szereplők, áruk és szolgáltatások adott 
országon belüli közbeszerzési pályázati 
lehetőségeinek javítása céljából.

(21) Ha a Bizottság a rendelkezésére álló 
információk alapján okkal feltételezi, hogy 
valamely harmadik ország korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatot vezetett be vagy 
tart fenn, illetve továbbra is megsérti az 
alapvető munkavállalói jogokat és a 
nemzetközi jogokat, beleértve a 
munkaügyi, szociális és környezetvédelmi 
jog területén érvényes alapvető 
nemzetközi egyezményeket – úgymint a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
94. számú egyezményét –, képesnek kell 
lennie arra, hogy vizsgálatot indítson. Ha a 
harmadik ország korlátozó közbeszerzési 
gyakorlatának vagy a fent említett 
jogsértések létezése megerősítést nyer, a 
Bizottság felkéri az érintett országot arra, 
hogy egyeztetéseket kezdjen vele a 
gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások 
adott országon belüli közbeszerzési 
pályázati lehetőségeinek javítása céljából.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az ilyen intézkedés lehet egyes 
harmadik országbeli áruk és szolgáltatások 
kötelező kizárása az európai uniós 
közbeszerzési eljárásokból, illetve az adott 
országból származó árukat és 
szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra 
vonatkozó kötelező áremelés előírása. Az 
említett intézkedések kijátszását 
elkerülendő, szükség lehet egyes olyan, az 
Európai Unióban letelepedett, külföldi 
irányítású vagy tulajdonú jogi személyek 
kizárására is, amelyek nem folytatnak 
jelentős üzleti tevékenységet úgy, hogy 
eközben az érintett tagállam gazdaságával 

(23) Az ilyen intézkedés lehet egyes 
harmadik országbeli áruk és szolgáltatások 
kötelező kizárása az európai uniós 
közbeszerzési eljárásokból, illetve az adott 
országból származó árukat és 
szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra 
vonatkozó kötelező áremelés előírása. Az 
említett intézkedések kijátszását 
elkerülendő, szükség lehet egyes olyan, az 
Európai Unióban letelepedett, külföldi 
irányítású vagy tulajdonú jogi személyek 
kizárására is, amelyek nem folytatnak 
jelentős üzleti tevékenységet úgy, hogy 
eközben az érintett tagállam gazdaságával 
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közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. 
A megfelelő intézkedéseknek arányosnak 
kell lenniük azokkal a korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre 
válaszul azokat meghozzák.

közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. 
A megfelelő intézkedéseknek arányosnak 
kell lenniük azokkal a korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre 
válaszul azokat meghozzák. Különösen 
figyelembe kell venniük az adott ország 
társadalmi, munkaügyi és 
környezetvédelmi helyzetére gyakorolt 
lehetséges negatív hatásokat, főleg a 
fejlődő országok esetében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Elengedhetetlen, hogy az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők versenyképes áron 
hozzáférjenek egy sor olyan kiváló 
minőségű termékhez, amelyek megfelelnek 
beszerzési igényeiknek. Ennélfogva az 
ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek 
lehetőséget kell adni arra, hogy ne 
alkalmazzák a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk és szolgáltatások piacra 
jutását korlátozó intézkedéseket, 
amennyiben nincs olyan elérhető európai 
uniós és/vagy a kötelezettségvállalások 
által érintett áru vagy szolgáltatás, amely 
megfelel az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő 
alapvető közérdekek, például a 
közegészségügy vagy a közbiztonság 
védelmére vonatkozó követelményeinek, 
vagy ha az intézkedés alkalmazása 
aránytalanul megnövelné a szerződéses 
árat vagy költségeket.

(24) Elengedhetetlen, hogy az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők versenyképes áron 
hozzáférjenek egy sor olyan kiváló 
minőségű termékhez, amelyek megfelelnek 
beszerzési igényeiknek. Ennélfogva az 
ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek 
lehetőséget kell adni arra, hogy ne 
alkalmazzák a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk és szolgáltatások piacra 
jutását korlátozó intézkedéseket, 
amennyiben nincs olyan elérhető európai 
uniós és/vagy a kötelezettségvállalások 
által érintett áru vagy szolgáltatás, amely 
megfelel az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő 
alapvető közérdekek, például a 
közegészségügy vagy a közbiztonság 
védelmére vonatkozó követelményeinek, 
beleértve társadalmi és környezetvédelmi 
fenntarthatósági jellemzőket, vagy ha az 
intézkedés alkalmazása aránytalanul 
megnövelné a szerződés árát vagy 
költségeit.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
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6 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenntartható fejlődésre vonatkozó 
kritériumokat, a környezetvédelmi 
kritériumokat, valamint a 
munkakörülményeket, a munkahelyi 
egészséget és biztonságot, illetve az 
egyenlő bánásmódot támogató társadalmi 
kritériumokat szintén figyelembe kell 
venni a közbeszerzési szerződés 
odaítélésekor. Előnyben kell részesíteni 
ezeket a kritériumokat, és ezek 
semmiképpen sem képezhetik kizárás 
alapját.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő kötelezi 
az ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban 
szereplő áruk és/vagy szolgáltatások 
származására és azok értékére vonatkozóan 
tájékoztatást nyújtsanak. Az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők öntanúsítást is 
elfogadhatnak annak előzetes
bizonyítékaként, hogy az ajánlat az (1) 
bekezdés alapján nem zárható ki. Az 
ajánlatkérő szerv az eljárás során bármikor 
megkérheti az ajánlattevőt, hogy részben 
vagy egészben nyújtsa be a kért 
dokumentációt, amennyiben ez 
szükségesnek tűnik az eljárás megfelelő 
lebonyolításának biztosításához. A 
Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat 
el az áruk és szolgáltatások származási 
nyilatkozataihoz használandó szabványos 
űrlapok létrehozására. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) 
bekezdésben említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő kötelezi 
az ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban 
szereplő áruk és/vagy szolgáltatások 
származására és azok értékére vonatkozóan 
tájékoztatást nyújtsanak. Figyelembe 
veszik a munkaügyi, szociális és 
környezetvédelmi jog területére 
vonatkozó, az alapvető munkavállalói 
jogokkal és a nemzetközi jogokkal –
beleértve a nemzetközileg elismert 
alapvető nemzetközi egyezményekkel –
kapcsolatos kritériumokat is. Az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők 
öntanúsítást is elfogadhatnak annak 
előzetes bizonyítékaként, hogy az ajánlat 
az (1) bekezdés alapján nem zárható ki. Az 
ajánlatkérő szerv az eljárás során bármikor 
megkérheti az ajánlattevőt, hogy részben 
vagy egészben nyújtsa be a kért 
dokumentációt, amennyiben ez 
szükségesnek tűnik az eljárás megfelelő 
lebonyolításának biztosításához. A 
Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat 
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el az áruk és szolgáltatások származási 
nyilatkozataihoz használandó szabványos 
űrlapok létrehozására. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) 
bekezdésben említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az áruk és/vagy szolgáltatások 
kizárásának fő okai.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett megállapodás 
hiányában és akkor, ha a harmadik ország 
olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya.

b) az a) pontban említett megállapodás 
hiányában és akkor, ha a harmadik ország 
olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya, különösen ahol e 
korlátozó intézkedések az uniós gazdasági 
érdekeket sértik, például az ipar területén.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) abban az esetben, ha bizonyítható, 
hogy súlyosan és ismétlődően megsértik a 
munkaügyi, szociális és környezetvédelmi 
jog területére vonatkozó alapvető 
munkavállalói jogokat és a nemzetközi 
jogokat, beleértve a nemzetközileg 
elismert alapvető nemzetközi 
egyezményeket. Az érintett országbeli 
munkahelyen alkalmazandó szociális, 
munkaügyi és környezetvédelmi 
jogszabályok tiszteletben tartását nem kell 
az uniós gazdasági szereplők, áruk és 
szolgáltatások súlyos és rendszeres 
hátrányos megkülönböztetéséhez vezető 
korlátozó közbeszerzési intézkedésnek 
tekinteni.

Módosítás19

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Annak felmérése során, hogy van-e 
bizonyíték a munkaügyi, szociális és 
környezetvédelmi jog területére vonatkozó 
alapvető munkavállalói jogok és a 
nemzetközi jogok, beleértve a 
nemzetközileg elismert alapvető 
nemzetközi egyezmények súlyos és 
ismétlődő megsértésére, a Bizottság a 
következőket vizsgálja: 
(a) az adott országban a munkaügyi, 
szociális és környezetvédelmi jog 
területére vonatkozó alapvető 
munkavállalói jogok és a nemzetközi 
jogok tiszteletben tartását biztosító 
jogszabályok és gyakorlatok; 
b) a hatóságok és/vagy független 
ajánlatkérők milyen mértékben tartanak 
fenn vagy vezetnek be szociális dömpinget 
az adott árukra és szolgáltatásokra 
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vonatkozóan.

Módosítás 20

 Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Rendszeresen ellenőrizni kell a 
kereskedelmi tárgyalások társadalmi, 
környezetvédelmi és emberi jogokra 
gyakorolt hatását, különös figyelmet 
fordítva a tisztességes munka 
előmozdítására, és törekedve a 
strukturális munkanélküliség leküzdésére. 
A közbeszerzési szerződés odaítélésekor 
mind környezetvédelmi, mind pedig 
szociálpolitikai vonatkozásokat figyelembe 
kell venni, a kiválasztási kritérium pedig 
nem a legkedvezőbb ár, hanem a 
legfenntarthatóbb ajánlat.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló 
irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 
79. cikke értelmében – az ajánlattevő 
állításainak ellenőrzését követően – olyan, 
az Unión kívülről származó árukat és/vagy 
szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan 
alacsony összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, 
amelyben a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk vagy szolgáltatások 
értéke meghaladja az ajánlatban szereplő 

(1) Amennyiben az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló 
irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 
79. cikke értelmében – az ajánlattevő 
állításainak ellenőrzését követően – olyan, 
az Unión kívülről származó árukat és/vagy 
szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan 
alacsony összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, 
amelyben a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk vagy szolgáltatások 
értéke meghaladja az ajánlatban szereplő 
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áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-
át, erről írásban tájékoztatja a többi 
ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár 
vagy költségek kirívóan alacsony 
jellegének okait.

áruk és szolgáltatások összértékének 50%-
át, erről írásban tájékoztatja a többi 
ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár 
vagy költségek kirívóan alacsony 
jellegének okait, utalva különösen az 
alapvető munkavállalói jogok és a 
nemzetközi jogok – beleértve a 
munkaügyi, szociális és környezetvédelmi 
jog területére vonatkozó nemzetközileg 
elismert alapvető nemzetközi egyezmények 
– tiszteletben tartására, mégpedig azért, 
hogy el lehessen kerülni mindenféle 
szociális-, környezetvédelmi- vagy 
adódömpinget.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Még a szokatlanul alacsony 
árajánlatot tartalmazó pályázatok 
esetében is tiszteletben kell tartani 
különösen az egészség- és 
biztonságvédelemre, a 
munkakörülményekre és a kollektív 
szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság nem büntetheti azokat a 
harmadik országokat, amelyek 
fenntarthatóságra vonatkozó 
célkitűzéseket vezetnek be az odaítélési 
kritériumaik közé; Ellenkezőleg: ezeket az 
intézkedéseket támogatni kell.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság a vizsgálat 
eredményeképpen megállapítja, hogy 
valamely harmadik ország korlátozó 
közbeszerzési intézkedéseket alkalmaz, és 
úgy ítéli meg, hogy azt az EU érdekei 
indokolják, felkéri a harmadik országot, 
hogy egyeztetéseket kezdjen vele annak 
biztosítása érdekében, hogy az uniós 
gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások 
az adott ország nemzeti gazdasági 
szereplőit, áruit és szolgáltatásait 
megilletőkkel legalább azonos feltételekkel 
vehessenek részt az adott ország 
közbeszerzési szerződések odaítélésére 
irányuló közbeszerzési eljárásaiban, 
valamint hogy biztosítsa az átláthatóság és 
az egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazását.

Amennyiben a Bizottság a vizsgálat 
eredményeképpen megállapítja, hogy 
valamely harmadik ország korlátozó 
közbeszerzési intézkedéseket alkalmaz, 
illetve továbbra is megsérti az alapvető 
munkavállalói jogokat és a nemzetközi 
jogokat, beleértve a munkaügyi, szociális 
és környezetvédelmi jog területére 
vonatkozó, nemzetközileg elismert 
alapvető nemzetközi egyezményeket, és 
úgy ítéli meg, hogy azt az Unió érdekei 
indokolják, felkéri a harmadik országot, 
hogy egyeztetéseket kezdjen vele annak 
biztosítása érdekében, hogy az uniós 
gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások 
az adott ország nemzeti gazdasági 
szereplőit, áruit és szolgáltatásait 
megilletőkkel legalább azonos feltételekkel 
vehessenek részt az adott ország 
közbeszerzési szerződések odaítélésére 
irányuló közbeszerzési eljárásaiban, 
valamint hogy biztosítsa az átláthatóság és 
az egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazását.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) tiszteletben tartja a nemzetközileg 
elismert szociális és munkaügyi normákat 
és/vagy jogszabályokat vagy 
környezetvédelmi jogszabályokat;
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – c b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) tiszteletben tartja a nemzetközileg 
elismert emberi jogokat.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság akkor is lezárhatja a 
konzultációt, ha az adott ország 
tiszteletben tartja az alapvető 
munkavállalói jogokat és a nemzetközi 
jogokat, beleértve a munkaügyi, szociális 
és környezetvédelmi jog területére 
vonatkozó, nemzetközileg elismert 
alapvető nemzetközi egyezményeket.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat 
során és a 9. cikkben előírt eljárás 
lefolytatását követően megállapítást nyer, 
hogy az adott harmadik ország által 
bevezetett vagy fenntartott korlátozó 
közbeszerzési intézkedések 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében a 6. cikk szerint kialakul az 
alapvető viszonosság hiánya, a Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogadhat el a 
harmadik országból származó áruk és 
szolgáltatások piacra jutásának ideiglenes 

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat 
során és a 9. cikkben előírt eljárás 
lefolytatását követően megállapítást nyer, 
hogy az adott harmadik ország által 
bevezetett vagy fenntartott korlátozó 
közbeszerzési intézkedések 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében a 6. cikk szerint kialakul az 
alapvető viszonosság hiánya, illetve az 
alapvető munkavállalói jogok és a 
nemzetközi jogok be nem tartása –
beleértve a munkaügyi, szociális és 
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korlátozására. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

környezetvédelmi jog területére 
vonatkozó, nemzetközileg elismert 
alapvető nemzetközi egyezményeket–, a 
Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat 
el a harmadik országból származó áruk és 
szolgáltatások piacra jutásának ideiglenes 
korlátozására. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan ajánlatok kizárása, amelyekben a 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatot 
bevezető vagy fenntartó országból 
származó, a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk és szolgáltatások értéke 
meghaladja az összérték 50 %-át; és/vagy

a) olyan ajánlatok kizárása, amelyekben a 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatot 
bevezető vagy fenntartó és/vagy az 
alapvető munkavállalói jogok és a 
nemzetközi jogok – többek között a 
munkaügyi, szociális és környezetvédelmi 
jog területére vonatkozó, nemzetközileg 
elismert alapvető nemzetközi egyezmények 
– be nem tartásában érintett országból 
származó, a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk és szolgáltatások értéke 
meghaladja az összérték 50%-át; és/vagy

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kötelező áremelés az ajánlat azon 
részére vonatkozóan, amely a korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatot bevezető vagy 
fenntartó országból származó, a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
árukat és szolgáltatásokat tartalmaz.

b) kötelező áremelés az ajánlat azon 
részére vonatkozóan, amely a korlátozó
közbeszerzési gyakorlatot bevezető vagy 
fenntartó és/vagy az alapvető 
munkavállalói jogok és a nemzetközi 
jogok – többek között a munkaügyi, 
szociális és környezetvédelmi jog 
területére vonatkozó, nemzetközileg 
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elismert alapvető nemzetközi egyezmények 
– be nem tartásában érintett országból 
származó, a kötelezettségvállalások által 
nem érintett árukat és szolgáltatásokat 
tartalmaz.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A harmadik országok piaci 
hozzáférését korlátozó intézkedéseknek 
arányosaknak kell lenniük és nem 
érinthetik aránytalanul hátrányosan az 
adott országot, különösen a fejlődő 
országok esetében – ellenkezőleg, azokat 
inkább úgy kell kidolgozni, hogy 
előmozdítsák a helyi társadalmi és 
munkaügyi helyzetet.
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