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Módosítás 83
Olle Ludvigsson

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, valamint 62. és 114. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 14. 
cikkére, 45. cikkének (2) bekezdésére, 53. 
cikke (1) bekezdésére, valamint 62. és 114. 
cikkére és a 26. jegyzőkönyvére,

Or. en

Módosítás 84
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési szerződések tagállami 
hatóságok által vagy nevében történő 
odaítélésének meg kell felelnie 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 bánásmód, a 
megkülönböztetés tilalma, a kölcsönös 
elismerés, az arányosság és az átláthatóság 
elvének. Ugyanakkor a bizonyos értéket 
meghaladó közbeszerzési szerződések 
esetében meg kell fogalmazni a nemzeti 
beszerzési eljárásokat összehangoló 
rendelkezéseket annak érdekében, hogy az 
említett elvek a gyakorlatban is 
érvényesüljenek, és hogy a közbeszerzés 
megnyíljon a verseny számára.

(1) A közbeszerzési szerződések tagállami 
hatóságok által vagy nevében történő 
odaítélésének meg kell felelnie az Európai 
Unió Szerződései alapelveinek, különösen 
az áruk szabad mozgásának, a letelepedés 
szabadságának és a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának, valamint az ezekből 
származó elveknek, mint például az 
egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés 
tilalma, a kölcsönös elismerés, az 
arányosság és az átláthatóság elvének, 
valamint az EUMSZ 14. cikkének (1) 
bekezdésében és a 26. jegyzőkönyvben 
rögzített hatáskörmegosztásnak. A 
közbeszerzésről szóló európai rendeletnek 
tiszteletben kell tartania az állami 
hatóságokat közszolgálati feladataik 
ellátása során megillető széles mérlegelési 
jogkört. Ugyanakkor a bizonyos értéket 
meghaladó közbeszerzési szerződések 
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esetében meg kell fogalmazni a nemzeti 
beszerzési eljárásokat összehangoló 
rendelkezéseket annak érdekében, hogy az 
említett elvek a gyakorlatban is 
érvényesüljenek, és hogy a közbeszerzés 
megnyíljon a verseny számára.

Or. en

Módosítás 85
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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 
hatékonyságának növelése érdekében, 
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét, valamint annak érdekében, 
hogy a beszerzők képesek legyenek jobban 
felhasználni a közbeszerzést a közös 
társadalmi célok támogatására. Szükség 
van ezenkívül az alapfogalmak tisztázására 

(2) 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 érdekében, hogy
a beszerző jobban fel tudja használni a 
közbeszerzést a fenntartható fejlődés, az 
innováció, a társadalmi integráció és más 
közös társadalmi célok támogatására, 
növelve ezzel a közkiadások 
hatékonyságát, biztosítva a pénzért kapott 
legjobb értéket, elősegítve különösen a kis-
és középvállalkozások közbeszerzésben 
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a nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

való részvételét, valamint annak 
érdekében, hogy a beszerzők képesek 
legyenek jobban felhasználni a 
közbeszerzést a közös társadalmi célok 
támogatására. Szükség van ezenkívül az 
irányelvek egyszerűsítésére és az 
alapfogalmak tisztázására a nagyobb 
jogbiztonság biztosítása érdekében, 
valamint az Európai Unió Bíróságának 
megalapozott vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére. Ez az irányelv a 
beszerzés módjáról alkot jogszabályt. Az 
ajánlatkérő szervek a közös célkitűzések 
elérése érdekében a jelenlegi uniós 
jogszabálynál szigorúbb vagy azon 
túlmutató követelményeket is 
rögzíthetnek.

Or. en

Módosítás 86
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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. 

(2) 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. 
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március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell a közkiadások 
hatékonyságának növelése érdekében, 
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét, valamint annak érdekében, 
hogy a beszerzők képesek legyenek jobban 
felhasználni a közbeszerzést a közös 
társadalmi célok támogatására. Szükség 
van ezenkívül az alapfogalmak tisztázására 
a nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell a közkiadások 
hatékonyságának növelése érdekében, 
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét, valamint annak érdekében, 
hogy a beszerzők képesek legyenek jobban 
felhasználni a közbeszerzést a közös 
társadalmi célok támogatására, ami új 
fenntartható munkahelyek létrehozásához 
vezet. Szükség van ezenkívül az 
alapfogalmak tisztázására a nagyobb 
jogbiztonság biztosítása érdekében, 
valamint az Európai Unió Bíróságának 
megalapozott vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Or. en

Módosítás 87
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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 

(2) 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 
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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 
hatékonyságának növelése érdekében, 
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét, valamint annak érdekében, 
hogy a beszerzők képesek legyenek jobban 
felhasználni a közbeszerzést a közös 
társadalmi célok támogatására. Szükség 
van ezenkívül az alapfogalmak tisztázására 
a nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell, hogy a beszerző jobban 
fel tudja használni a közbeszerzést a 
fenntartható fejlődés támogatására a 
szociális és munkajogoknak és más közös 
társadalmi céloknak megfelelően, a 
közkiadások hatékonyságának növelése 
érdekében, a költséghatékonyság
tekintetében a lehető legjobb 
eredményeket garantálva, és elősegítve 
különösen a kis- és középvállalkozások 
közbeszerzésben való részvételét, valamint 
annak érdekében, hogy a beszerzők 
képesek legyenek jobban felhasználni a 
közbeszerzést a közös társadalmi célok 
támogatására. Szükség van ezenkívül az
uniós közbeszerzési szabályok 
egyszerűsítésére, különösen a 
fenntarthatósági célkitűzések elérésére 
használt módszer tekintetében, amit bele 
kellene foglalni a közbeszerzési politikába, 
valamint az alapfogalmak tisztázására a 
nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Or. en

Módosítás 88
Emilie Turunen

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 

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9., 10. és 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket és 
társadalmi megfontolásokat be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
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végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából. Az 
irányelv meghatározza, hogyan járulhatnak 
hozzá az ajánlatkérő szervek a 
környezetvédelemhez és a fenntartható 
fejlődés előmozdításához, ugyanakkor 
biztosítja számukra a lehetőséget arra, 
hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb 
szolgáltatást kapják.

tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából. Az 
irányelv meghatározza, hogyan járulhatnak 
hozzá az ajánlatkérő szervek a 
környezetvédelemhez és a fenntartható 
fejlődés előmozdításához, és hogyan 
használhatják fel a mérlegelési jogkörüket
a fenntartható közbeszerzés 
megvalósítására szolgáló műszaki leírások 
kiválasztására, ugyanakkor biztosítja a 
kapcsolatot szerződés tárgya és aközött, 
hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb 
szolgáltatást kapják.

Or. en

Módosítás 89
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke szerint a megfelelő 
szociális védelemmel és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemmel 
kapcsolatos követelményeket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a magas 
foglalkoztatási szint elősegítésének 
céljából. Az irányelv meghatározza, 
hogyan járulhatnak hozzá az ajánlatkérő 
szervek a szociális kritériumok 
előmozdításához és a munkavállalók 
jogainak javításához az európai és a 
nemzetközi joggyakorlatnak és 
jogszabályoknak megfelelően, 
ugyanakkor biztosítja számukra a 
lehetőséget arra, hogy szerződéseik 
keretében az általuk teljesített 
ellenszolgáltatásért a legjobb szociális 



AM\903863HU.doc 9/158 PE491.021v01-00

HU

szolgáltatást kapják.

Or. fr

Módosítás 90
Riikka Manner, Sampo Terho

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél 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 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
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 szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél 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 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
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, a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére, a 
szubszidiaritás elvére, az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyvre, 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 14. cikkére és az Alapjogi 
Charta 36. cikkére tekintettel a tagállamok 
széles körű mérlegelési joggal 
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és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő,
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek 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 a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a 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 szerv 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 és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

rendelkeznek ahhoz, hogy a szolgáltatók 
kiválasztását az általuk legmegfelelőbbnek 
tartott módon, az igénybevevők 
szükségleteihez a lehető legközelebb 
szervezhessék meg, figyelembe véve az 
igénybevevők szükségleteinek és 
preferenciáinak különbségeit, amelyek az 
eltérő földrajzi, társadalmi és kulturális 
helyzetből adódhatnak, és hogy biztosítsák 
a szolgáltatások egyetemességét, 
folytonosságát és elérhetőségét az Unió 
összes területén. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek 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, amelyeket annak érdekében 
alakítottak ki, hogy biztosítsák a 
szolgáltatások magas minőségi 
színvonalát, folytonosságát, 
hozzáférhetőségét, elérhetőségét és átfogó 
jellegét, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos szükségleteit, az 
igénybevevők bevonását és 
felhatalmazását, elégedettségüket, a 
társadalmi integrációt és adott esetben az 
innovációt. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a 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 szerv által korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
összes gazdasági szereplő számára 
engedélyt adnak, bármilyen korlátozás 
vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy ez a 
rendszer megfelelő közzétételről 
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gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

Or. en

Módosítás 91
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél 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 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
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 

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél 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 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
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 
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szervezhessék meg. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő,
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek 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 a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a 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 szerv 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 és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

szervezhessék meg. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek 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, és különösen a szociális és 
foglalkoztatási feltételekkel, a 
munkavállalók egészségével és 
biztonságával, a szociális biztonsággal és 
a munkafeltételekkel kapcsolatos 
kritériumok alkalmazására. A tagállamok 
és/vagy a hatóságok továbbra is jogosultak 
maguk nyújtani ezeket a 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 szerv 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 és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

Or. fr

Módosítás 92
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél 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 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
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 szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek 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 

(11A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél 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 
szerződések szerinti szolgáltatások jobb 
minősége érdekében egy külön 
szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
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 szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek 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 
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feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a 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 szerv 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 és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a 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 szerv 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 és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

Or. en

Módosítás 93
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) El kell ismerni a tagállamok bevált 
gyakorlatait, amelyek alapját az képezi, 
hogy az előzetesen jogilag megállapított 
követelményeket teljesíteni képes 
valamennyi szociális szolgáltató számára 
jogi formától függetlenül engedélyezzék a 
szolgáltatásnyújtást, amennyiben ennek 
során betartják az elsődleges jogban 
megállapított, az egyenlő bánásmódra, a 
megkülönböztetésmentességre és az 
átláthatóságra vonatkozó elveket.

Or. de

Módosítás 94
Philippe Boulland
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Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Széles körű igény mutatkozik a 
további rugalmasságra, különösen a 
tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési 
eljáráshoz való szélesebb körű 
hozzáférésre, amiről a Megállapodás 
kifejezetten rendelkezik, és a tárgyalást 
minden eljárásban megengedi. Ha az 
érintett tagállam joga másként nem 
rendelkezik, az ajánlatkérő szervek 
számára lehetővé kell tenni a tárgyalásos 
eljárás ezen irányelv szerinti alkalmazását 
különböző olyan helyzetekben, amikor a 
nyílt vagy a meghívásos eljárás tárgyalás 
nélkül valószínűleg nem vezet megfelelő 
beszerzési eredményre. Az eljárást olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell kísérni, 
amelyek lehetővé teszik az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság elveinek 
betartását. Ez nagyobb mozgásteret ad az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy olyan építési 
beruházást, árut és szolgáltatásokat 
vásároljanak, amelyek tökéletesen 
megfelelnek sajátos igényeiknek. 
Ugyanakkor növekednie kell a határokon 
átnyúló kereskedelemnek is, mivel az 
értékelés kimutatta, hogy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos 
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a határokon átnyúló 
sikeres ajánlatok aránya.

(15) Széles körű igény mutatkozik a 
további rugalmasságra, különösen a 
tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési 
eljáráshoz való szélesebb körű 
hozzáférésre, amiről a Megállapodás 
kifejezetten rendelkezik, és a tárgyalást 
minden eljárásban megengedi. Ha az 
érintett tagállam joga másként nem 
rendelkezik, az ajánlatkérő szervek 
számára lehetővé kell tenni a tárgyalásos 
eljárás ezen irányelv szerinti alkalmazását 
különböző olyan helyzetekben, amikor a 
nyílt vagy a meghívásos eljárás tárgyalás 
nélkül valószínűleg nem vezet megfelelő 
beszerzési eredményre. Az eljárást olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell kísérni, 
amelyek lehetővé teszik az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság elveinek 
betartását. Ez nagyobb mozgásteret ad az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy olyan építési 
beruházást, árut és szolgáltatásokat 
vásároljanak, amelyek tökéletesen 
megfelelnek sajátos igényeiknek, és 
teljesítik a szociális és foglalkoztatási 
feltételekkel, a munkavállalók 
egészségével és biztonságával, a szociális 
biztonsággal és a munkafeltételekkel 
kapcsolatos szigorú követelményeket. 
Ugyanakkor növekednie kell a határokon 
átnyúló kereskedelemnek is, mivel az 
értékelés kimutatta, hogy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos 
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a határokon átnyúló 
sikeres ajánlatok aránya.

Or. fr

Módosítás 95
Milan Cabrnoch
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Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a beszerzési 
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 a minimum-határidők 
elektronikus eszközök használata esetében 
történő csökkentéséről, azonban arra a 
feltételre is figyelemmel, hogy azok 
összeegyeztethetők legyenek az uniós 
szinten előirányzott meghatározott 
adatátviteli 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.

(19) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, csökkenthetik az 
adminisztratív terheket, például a 
tranzakciós költségeket, különösen a kkv-
k számára, és növelhetik a beszerzési 
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 a minimum-határidők 
elektronikus eszközök használata esetében 
történő csökkentéséről, azonban arra a 
feltételre is figyelemmel, hogy azok 
összeegyeztethetők legyenek az uniós 
szinten előirányzott meghatározott 
adatátviteli 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.

Or. en

Módosítás 96
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 

(19) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
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leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a beszerzési 
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 a minimum-határidők 
elektronikus eszközök használata esetében 
történő csökkentéséről, azonban arra a 
feltételre is figyelemmel, hogy azok 
összeegyeztethetők legyenek az uniós 
szinten előirányzott meghatározott 
adatátviteli 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.

leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a beszerzési 
folyamatok hatékonyságát és 
átláthatóságát. Szükséges, hogy a
közbeszerzési eljárásokban ezek váljanak a 
kommunikáció és az információcsere 
standard eszközévé. Az elektronikus 
eszközök használata segítségével idő is 
megtakarítható. Következésképpen 
rendelkezni kell a minimum-határidők 
elektronikus eszközök használata esetében 
történő csökkentéséről, azonban arra a 
feltételre is figyelemmel, hogy azok 
összeegyeztethetők legyenek az uniós 
szinten előirányzott meghatározott 
adatátviteli 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.

Or. en

Módosítás 97
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A tagállamokat bátorítani kell a 
szolgáltatási utalvány rendszer 
használatára, amely a közszolgáltatások 
megszervezésének új hatékony eszköze. 
Előnyös a kkv-knak, mert nagyon 
egyszerű részt venni szolgáltatási utalvány 
rendszerben. A szolgáltatási utalvány 
rendszer választási szabadságot ad az 
igénybevevőnek, aki különböző 
alternatívák közül választhatja ki a 
szolgáltatót. A szolgáltatási utalvány 
rendszer kedvez a hatóságnak is, mivel a 
szolgáltatási utalvány rendszer kialakítása 
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a klasszikus közbeszerzéshez képest sokkal 
egyszerűbb.

Or. en

Módosítás 98
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) 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 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérő szervnek el kell bírálnia az 
egyenértékű szabályokon alapuló 
ajánlatokat. 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 

(27) 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 és 
megkülönböztetésmentesség elveivel 
összhangban kell alkalmazni és 
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 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérő szervnek el kell bírálnia az 
egyenértékű szabályokon alapuló 
ajánlatokat. Az egyenértékűség 
bizonyításához az ajánlattevőktől 
megkövetelhető, hogy mutassanak be 
harmadik személy által igazolt 
bizonyítékot, azonban más megfelelő 
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megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére.

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.

Or. en

Módosítás 99
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Lehetővé kell tenni, hogy azok az 
ajánlatkérő szervek, 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 ezeket a követelményeket 
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.

(28) Lehetővé kell tenni, hogy azok az 
ajánlatkérő szervek, 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 ezeket a követelményeket 
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, szociális szervezetek és a 
környezetvédelmi szervezetek -, valamint 
elengedhetetlen, hogy a címke minden 
érdekelt fél számára hozzáférhető és 
elérhető legyen.



PE491.021v01-00 20/158 AM\903863HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 100
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Egyrészről hangsúlyozni kell az 
ajánlatkérő szervek és az egyéni szereplők 
személyzete képzésének fontosságát, 
másrészről pedig hosszú távú 
stratégiaként az ajánlatkérés leírásában 
szerepelnie kell a készségekkel és 
képzésekkel kapcsolatos 
követelményeknek; hangsúlyozni kell 
azonban, hogy ez utóbbi intézkedéseknek 
közvetlen kapcsolatban kell állniuk a 
szerződés tárgyával, valamint arányosnak 
és gazdaságilag előnyösnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 101
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A munkahelyteremtés 
nagymértékben függ a kis- és 
középvállalkozásoktól. A kkv-k még a 
gazdasági válság idején is képesek voltak 
új, fenntartható munkahelyeket kínálni. 
Mivel az állami hatóságok a GDP mintegy 
18%-át használják közbeszerzésre, ennek 
a jogalkotási rendszernek jelentős hatása 
van a kkv-k azon képességére, hogy 
továbbra is új munkahelyeket hozzanak 
létre. Ezért a közbeszerzési szerződéseket a 
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lehető legnagyobb mértékben 
hozzáférhetővé kell tenni a kkv-k 
számára, az ezen irányelvben 
meghatározott értékhatárok felett és alatt 
is. Azon egyedi eszközökön túl, amelyek 
célja a kkv-k közbeszerzési piacra való 
bevonásának fokozása, erőteljesen 
ösztönözni kell a tagállamokat és az 
ajánlatkérő szerveket a kkv-barát 
közbeszerzési stratégiák létrehozására. A 
Bizottság közzétette „„A legjobb 
gyakorlatok európai kódexe a kkv-k 
közbeszerzési eljárásokban való 
részvételének megkönnyítéséről” című 
munkadokumentumot (SEC (2008)COM 
2193), amelynek célja segítséget nyújtani 
a tagállamok számára a nemzeti 
stratégiák, programok és cselekvési tervek 
létrehozásában annak érdekében, hogy 
javítsák a kkv-k részvételét ezeken a 
piacokon. Az eredményes közbeszerzési 
politikának koherensnek kell lennie. A 
nemzeti, regionális és helyi hatóságoknak 
szigorúan alkalmazniuk kell az 
irányelvben meghatározott szabályokat, 
másrészről pedig a munkahelyteremtés 
szempontjából továbbra is rendkívül 
fontos az olyan általános politikák 
végrehajtása, amelyeket a kkv-k 
közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésének javítására alakítottak ki.

Or. en

Módosítás 102
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 

(34) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
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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. 
Továbbá biztosítani kell az ajánlatkérő 
szervek számára annak lehetőségét, 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.

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. 
Továbbá biztosítani kell az ajánlatkérő 
szervek számára annak lehetőségét, hogy 
kizárják azokat a részvételre jelentkezőket 
vagy ajánlattevőket, akik megsértették a 
környezetvédelmi vagy a szociális 
kötelezettségeiket, ideértve a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésére vonatkozó szabályokat, a 
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 
szabályokat és a súlyos szakmai 
kötelességszegés egyéb formáit, mint 
például a versenyszabályok vagy a 
szellemitulajdon-jogok megsértését.

Or. en

Módosítás 103
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) 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. 
Továbbá biztosítani kell az ajánlatkérő 
szervek számára annak lehetőségét, hogy 
kizárják azokat a részvételre jelentkezőket 
vagy ajánlattevőket, akik megsértették a 

(34) 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. 
Továbbá biztosítani kell az ajánlatkérő 
szervek számára annak lehetőségét, hogy 
kizárják azokat a részvételre jelentkezőket 
vagy ajánlattevőket, akik megsértették a 



AM\903863HU.doc 23/158 PE491.021v01-00

HU

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.

környezetvédelmi, munkaügyi vagy a 
szociális kötelezettségeiket, ideértve a 
munkakörülményekre, a kollektív 
megállapodásokra és a fogyatékossággal 
élő személyek hozzáférésére vonatkozó 
szabályokat és a súlyos szakmai 
kötelességszegés egyéb formáit, mint 
például a versenyszabályok vagy a 
szellemitulajdon-jogok megsértését.

Or. en

Módosítás 104
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) Az ajánlatkérő szervek számára meg 
kell engedni, hogy a szociális védelem 
javítására irányuló intézkedések 
végrehajtását követeljék meg valamely 
közbeszerzési szerződés teljesítése során. 
Lehetővé kell tenni, hogy a gazdasági 
szereplő által a magas szintű szociális 
védelem biztosítása céljából hozott 
intézkedések leírását beszámoló vagy egy 
szociális címkéhez való önkéntes 
csatlakozás formájában követeljék meg.

Or. fr

Módosítás 105
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 

(37) A szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
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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 ajánlatkérő 
szerveknek kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, amely 
a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek, például abban az esetben, ha 
a választott szerződés-odaítélési 
szempontok a termelési folyamathoz 
kapcsolódó tényezőket tartalmaznak. 
Ennek eredményeképpen az ajánlatkérő 
szervek 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.

biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség, az egyenlő 
bánásmód és a szociális normák 
tisztességes alkalmazása 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 
ajánlatkérő szerveknek kiváló minőségű 
építési beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, amely 
a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek, például abban az esetben, ha 
a választott szerződés-odaítélési 
szempontok a termelési folyamathoz 
kapcsolódó tényezőket tartalmaznak. 
Ennek eredményeképpen az ajánlatkérő 
szervek számára szerződés-odaítélési 
szempontként vagy „a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat” vagy „a 
legalacsonyabb költség”, továbbá a 
szociális, a nemzeti, az uniós és a 
nemzetközi normák minimális betartására 
vonatkozó kritérium alkalmazását kell 
megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon meghatározhatják 
a megfelelő minőségi standardokat.

Or. fr

Módosítás 106
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) 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, 

(37) A szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják a verseny, az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség, a 
költséghatékonyság és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. A szóban 
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hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérő 
szerveknek kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, amely 
a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek, például abban az esetben, ha 
a választott szerződés-odaítélési 
szempontok a termelési folyamathoz 
kapcsolódó tényezőket tartalmaznak. 
Ennek eredményeképpen az ajánlatkérő 
szervek 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.

forgó szempontoknak garantálniuk kell, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérő 
szerveknek kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, amely 
a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek, például abban az esetben, ha 
a választott szerződés-odaítélési 
szempontok a termelési folyamathoz 
kapcsolódó tényezőket tartalmaznak. 
Ennek eredményeképpen az ajánlatkérő 
szervek 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.

Or. en

Módosítás 107
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ha az ajánlatkérő szerv 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. E 
szempontok meghatározása függ a 
szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 

(38) Ha az ajánlatkérő szerv 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 és a 
gazdasági és társadalmi fenntarthatóság. 
E szempontok meghatározása függ a 
szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
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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 
ajánlatkérő szervre és biztosítaniuk kell a 
hatékony verseny lehetőségét, továbbá 
azokat olyan követelményeknek kell 
kísérniük, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által benyújtott információk 
hatékony ellenőrzését.

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 
ajánlatkérő szervre és biztosítaniuk kell a 
hatékony verseny lehetőségét, továbbá 
azokat olyan követelményeknek kell 
kísérniük, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által benyújtott információk 
hatékony ellenőrzését.

Or. en

Módosítás 108
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ezeket az ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 

(40) Ezeket az ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusát, mind a 
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felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

belső költségeket (úgymint a használati, 
karbantartási és az életciklus végi 
ártalmatlanítási költségeket) és a külső 
költségeket, amennyiben azok pénzben 
kifejezhetők és nyomon követhetők. Az 
életciklus fogalma nem teheti lehetővé, 
hogy az ajánlatkérő szervek figyelembe 
vegyék a szállítást, mivel ez 
akadályozhatja az Unión belüli 
kereskedelmet, és megkülönböztetheti a 
nem helyi szállítókat. Az áruk vagy 
szolgáltatások egyes kategóriáihoz 
kapcsolódó, életciklus-költségek 
kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani, amelyeket az 
összes érdekelt féllel szorosan egyeztetve 
fogadnak el; minden így kialakított 
módszert kötelezővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 109
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 

(41) A társadalmi megfontolások 
közbeszerzésbe való jobb integrációja 
érdekében a beszerzők számára lehetővé 
kell tenni, hogy az adott termelési vagy 
szolgáltatásnyújtási folyamatokban 
közvetlenül részt vevő személyek 
munkakörülményeihez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessék a gazdasági 
szempontból legelőnyösebb ajánlat 
odaítélési szempontjai között. Ezek a 
jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
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kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
ilyen jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. A szolgáltatási szerződések és 
az építési beruházások tervét magában 
foglaló szerződések esetében meg kell 
engedni az ajánlatkérő szerveknek, hogy a 
szóban forgó szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési szempontként használják, mivel 
ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
ilyen jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. A szolgáltatási szerződések és 
az építési beruházások tervét magában 
foglaló szerződések esetében meg kell 
engedni az ajánlatkérő szerveknek, hogy a 
szóban forgó szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési szempontként használják, mivel 
ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

Or. en

Módosítás 110
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch
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Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Az európai közbeszerzési piac 
nyitottabb, mint az EU nemzetközi 
partnereinek piacai és ennek 
következtében az európai vállalatok nem 
versenyezhetnek azonos feltételek mellett 
a harmadik országok vállalataival, és 
továbbra is nehézségekbe ütköznek a 
harmadik országok piacaihoz való 
hozzáférésben. Biztosítani kell a 
viszonosságot annak érdekében, hogy 
megnyissák a piacokat, és biztosítsák a 
hozzáférést a közbeszerzési szerződésekhez 
Európában és másutt az EU és a 
harmadik országok közötti 
egyezményekkel összhangban.

Or. en

Módosítás 111
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) 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 az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
használt előzetes tájékoztatóban 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 

(43) 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 az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
használt előzetes tájékoztatóban 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 
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környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Például megemlíthetők 
– többek között – a hosszú ideje állást 
keresők alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
alapegyezményeinek tényleges betartására 
– akkor is, ha ezeket az egyezményeket a 
nemzeti jogban nem hajtották végre – és a 
nemzeti jogszabályok által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
irányuló, a szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek.

környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Például megemlíthetők 
– többek között – a hosszú ideje állást 
keresők alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
alapegyezményeinek tényleges betartására 
– akkor is, ha ezeket az egyezményeket a 
nemzeti jogban nem hajtották végre – és a 
nemzeti jogszabályok által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
irányuló, a szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek. A szerződés teljesítésének 
feltételeit a Bizottságnak a „Szociális 
vásárlás – Útmutató szociális szempontok 
figyelembevételéhez a közbeszerzésben” 
című, 2010. októberi iránymutatásai1

szerint lehet meghatározni.
______________
1 SEC(2010)1258.

Or. da

Módosítás 112
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) 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 az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
használt előzetes tájékoztatóban vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 

(43) 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 az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
használt előzetes tájékoztatóban vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
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személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Például megemlíthetők 
– többek között – a hosszú ideje állást 
keresők alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
alapegyezményeinek tényleges betartására 
– akkor is, ha ezeket az egyezményeket a 
nemzeti jogban nem hajtották végre – és a 
nemzeti jogszabályok által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
irányuló, a szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek.

személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Például megemlíthetők 
– többek között – a hosszú ideje állást 
keresők, munkanélküli fiatalok, 
fogyatékossággal élő személyek, nők 
alkalmazására, vagy a munkanélküliek, 
illetve fiatalok képzését célzó intézkedések 
végrehajtására, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) alapegyezményeinek 
tényleges betartására – akkor is, ha ezeket 
az egyezményeket a nemzeti jogban nem 
hajtották végre – és a nemzeti jogszabályok 
által előírtnál több hátrányos helyzetű 
személy alkalmazására irányuló, a 
szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek.

Or. en

Módosítás 113
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) 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 az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
használt előzetes tájékoztatóban 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. Például megemlíthetők 

(43) 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 az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
használt előzetes tájékoztatóban 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. Például megemlíthetők 
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– többek között – a hosszú ideje állást 
keresők alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
alapegyezményeinek tényleges betartására 
– akkor is, ha ezeket az egyezményeket a 
nemzeti jogban nem hajtották végre – és a 
nemzeti jogszabályok által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
irányuló, a szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek.

– többek között – a hosszú ideje állást 
keresők alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
alapegyezményeinek tényleges betartására 
– akkor is, ha ezeket az egyezményeket a 
nemzeti jogban nem hajtották végre – és a 
nemzeti jogszabályok által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
irányuló, a szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek.

Or. en

Módosítás 114
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) 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 az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
használt előzetes tájékoztatóban 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. Például megemlíthetők 
– többek között – a hosszú ideje állást 
keresők alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 

(43) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, közvetlenül 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
használt előzetes tájékoztatóban 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. Például megemlíthetők 
– többek között – a hosszú ideje állást 
keresők alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
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alapegyezményeinek tényleges betartására 
– akkor is, ha ezeket az egyezményeket a 
nemzeti jogban nem hajtották végre – és a 
nemzeti jogszabályok által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
irányuló, a szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek.

alapegyezményeinek tényleges betartására 
– akkor is, ha ezeket az egyezményeket a 
nemzeti jogban nem hajtották végre – és a 
nemzeti jogszabályok által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
irányuló, a szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek.

Or. en

Módosítás 115
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) Az irányelv rendelkezései 
tiszteletben tartják a tagállamok eltérő 
munkaerő-piaci modelljeit, ideértve 
azokat is, ahol kollektív megállapodások 
vannak érvényben.

Or. da

Módosítás 116
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
44 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44b) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük olyan szerződéses záradékok 
alkalmazására, amelyek rendelkeznek a 
kollektív megállapodások betartásáról, 
amennyiben az átláthatóság elvének való 
megfelelés érdekében ezt az ajánlatérő 
szerv ajánlati/részvételi felhívása vagy az 
ajánlati dokumentáció megemlíti.

Or. da
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Módosítás 117
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) 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 
közbeszerzési szerződés tekintetében.

(47) Az egyenlő bánásmód, az objektivitás
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 
közbeszerzési szerződés tekintetében.

Or. en

Módosítás 118
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) Az ajánlatkérő szerveknek be kell 
tartaniuk a 2011/7/EU irányelvben a 
késedelmes fizetésre meghatározott 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 119
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
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Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Nem biztos, hogy minden ajánlatkérő 
szerv rendelkezik megfelelő belső 
szakértelemmel a gazdaságilag vagy 
műszakilag összetett szerződések 
lebonyolításához. Ilyen körülmények 
közepette a megfelelő szakmai támogatás 
hatékonyan kiegészítené a felügyeleti és az 
ellenőrzési tevékenységeket. Ez a 
célkitűzés egyrészt az ajánlatkérő szervek 
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.

(51) Nem biztos, hogy minden ajánlatkérő 
szerv rendelkezik megfelelő belső 
szakértelemmel a gazdaságilag vagy 
műszakilag összetett szerződések 
lebonyolításához. Ilyen körülmények 
közepette a megfelelő szakmai támogatás 
hatékonyan kiegészítené a felügyeleti és az 
ellenőrzési tevékenységeket. Ez a 
célkitűzés egyrészt az ajánlatkérő szervek 
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.

Or. en

Módosítás 120
Olle Ludvigsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv egyik szinten sem sérti a 
hatóságok annak eldöntésére irányuló 
jogát, hogy maguk kívánnak-e 
közfeladatokat ellátni, és ha igen, hogyan 
és milyen mértékben. A hatóságok 
elláthatnak közérdekű feladatokat saját 
erőforrásaik felhasználásával, anélkül 
hogy kötelességük lenne külső gazdasági 
szereplők bevonása. Ezt más hatóságokkal 
együttműködésben is tehetik.
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Or. en

Módosítás 121
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
egy vagy több ajánlatkérő szerv által 
történő megvásárlása vagy más formában 
történő megszerzése az említett ajánlatkérő 
szervek által kiválasztott gazdasági 
szereplőktől, függetlenül attól, hogy az 
építési beruházást, árukat vagy 
szolgáltatásokat közcélra szánták-e.

Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
egy vagy több ajánlatkérő szerv által 
történő megvásárlása közbeszerzési 
szerződések keretében az említett
ajánlatkérő szervek által kiválasztott 
gazdasági szereplőktől.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzési irányelv csak a „beszerzésekre” alkalmazandó, beleértve lízinget és a bérletet 
is. Az Európai Bíróság döntése értelmében a nem közcélokra szánt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások, amelyek nem szolgálják közvetlenül az ajánlatkérő szerv javát, nem 
tartoznak a közbeszerzési jog hatálya alá (C-451/08. sz. ügy).

Módosítás 122
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv értelmében egyetlen 
beszerzésnek számít az építési 
beruházások, árubeszerzések, 
szolgáltatás-megrendelések összessége –
még akkor is, ha azok beszerzése több
szerződésen keresztül történik –, 
amennyiben a szerződések egyetlen 

törölve
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projekt részét képezik.

Or. en

Indokolás

Ez a fogalom túl általános és túl homályos.

Módosítás 123
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) Ez az irányelv egyik szinten sem sérti 
a hatóságok annak eldöntésére irányuló 
jogát, hogy maguk kívánnak-e 
közfeladatokat ellátni, és ha igen, hogyan 
és milyen mértékben. A hatóságok 
elláthatnak közérdekű feladatokat saját 
erőforrásaik felhasználásával, anélkül 
hogy kötelességük lenne külső gazdasági 
szereplők bevonása. Ezt más hatóságokkal 
együttműködésben is tehetik.

Or. en

Indokolás

Fontos tisztázni, hogy a tagállamok feladata marad eldönteni, hogy maguk akarják-e ellátni a 
közfeladatokat, és ha igen, milyen mértékben és hogyan akarják ezt megtenni. Ezt a 
szabadságot a Lisszaboni Szerződés is beépítette az EUSZ 4. cikkének (2) bekezdésébe, amely 
elismeri a regionális és helyi önkormányzathoz való jogot. Az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyv és az EUMSZ 14. cikke megerősíti a nemzeti és helyi 
hatásköröket az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtása, megbízásba adása és 
megszervezése terén.

Módosítás 124
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) A szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló, a XVI. 
mellékletben felsorolt szerződéseket 
kizárólag ezen irányelv 74–76. cikke 
szabályozza.

Or. en

Módosítás 125
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a) „szolgáltatási utalvány rendszer”: 
olyan rendszer, ahol az ajánlatkérő szerv 
egy szolgáltatási utalványt ad az 
ügyfélnek, aki aztán szolgáltatásokat 
vásárolhat az ajánlatkérő szerv által a 
szolgáltatási utalvány rendszerbe felvett 
szolgáltatótól. Az ajánlatkérő szerv fizeti 
meg a szolgáltatási utalvány értékének 
megfelelő összeget a szolgáltatónak;

Or. en

Módosítás 126
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 

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

gyártást és a gyártás helyét, a szállítást, a 
használatot és a karbantartást is –, a 
nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig, 
elszámolásig és a véglegesítésig;

Or. en

Módosítás 127
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 telepítést, a 
használatot és a karbantartást is –, a 
nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig, 
elszámolásig és a véglegesítésig;

Or. en

Módosítás 128
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás, ideértve a vitarendezési 
szolgáltatásokat is;

Or. en
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Módosítás 129
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, az ajánlatkérő szervek pénz-
vagy tőkeszerzés céljából végzett ügyletei,
jegybanki szolgáltatások, valamint az 
Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz 
segítségével végrehajtott műveletek;

Or. en

Módosítás 130
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) munkaviszony; e) munkaviszony vagy kollektív 
megállapodások, amelyek hozzájárulnak a 
munkakörülmények és foglalkoztatási 
feltételek javításához;

Or. en

Módosítás 131
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a) 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 
utalvány rendszerre, a szabad választáson 
alapuló modellre, a háromoldalú 
kapcsolatokra), valamint arra az elvre, 
hogy a jogi formától függetlenül minden 
olyan szolgáltató szolgáltatásnyújtását 
engedélyezni kell, amely képes eleget 
tenni a korábban törvényben lefektetett 
feltételeknek, feltéve, hogy figyelembe 
veszik az egyenlő bánásmód, az 
átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség általános 
elveit.

Or. en

Módosítás 132
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
A hatóságok közötti kapcsolat

Az ajánlatkérő szervek által egy másik 
jogi személynek odaítélt szerződés nem 
tartozik a jelen irányelv hatálya alá az 
alábbi feltételek együttes teljesülése 
esetén:

Or. en
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Módosítás 133
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlatkérő szerv olyan ellenőrzést 
gyakorol az érintett jogi személy felett, 
amely hasonló ahhoz az ellenőrzéshez, 
amelyet saját szervezeti egységei felett 
gyakorol.

törölve

Or. en

Módosítás 134
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 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;

törölve

Or. en

Módosítás 135
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 

b) az érintett jogi személy teljes 
tevékenységét az ellenőrzést gyakorló 
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ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

ajánlatkérő szerv vagy az általa ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzik;

Or. en

Módosítás 136
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 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 
tevékenységeinek legalább 80%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. en

Módosítás 137
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

törölve

Or. en

Módosítás 138
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

törölve

Or. en

Módosítás 139
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 140
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve
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Or. en

Indokolás

Az első albekezdés a) pontja elég egyértelmű, nincs szükség ismétlésre.

Módosítás 141
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 142
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve

Or. en
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Módosítás 143
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
11 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, feltéve, hogy 
nincsenek magánjogi érdekeltek abban a 
jogi személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést.

törölve

Or. en

Módosítás 144
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 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, feltéve, hogy 
nincsenek magánjogi érdekeltek abban a 
jogi személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést.

törölve

Or. en
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Módosítás 145
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 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, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

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

Or. en

Módosítás 146
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
11 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, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

(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 
jogi személynek, feltéve, hogy nincsenek 
magánjogi érdekeltek abban a jogi 
személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést.

Or. en
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Módosítás 147
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 148
Olle Ludvigsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 149
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az az ajánlatkérő szerv, amely az (1) 
bekezdés értelmében nem gyakorol 
ellenőrzést egy jogi személy felett, 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 az ajánlatkérő szerv, amely az (1) 
bekezdés értelmében nem gyakorol 
ellenőrzést egy jogi személy felett, az 
alábbi feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
nélkül is odaítélhet egy szerződést olyan 
jogi személynek, amelyet más ajánlatkérő 
szervekkel együtt ellenőriz, a jogi személy 
pedig, amely felett az ajánlatkérő szerv 
vagy szervek ellenőrzést gyakorolnak, 
ezen irányelv alkalmazás nélkül szerezhet 
be árukat és szolgáltatásokat ezektől az 
állami tulajdonosoktól:

Or. en

Módosítás 150
Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 151
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlatkérő szervek az érintett jogi 
személy felett a saját szervezeti egységeik 
felett gyakorolt ellenőrzéshez hasonló, 
közös ellenőrzést gyakorolnak;

törölve

Or. en

Módosítás 152
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlatkérő szervek az érintett jogi 
személy felett a saját szervezeti egységeik 
felett gyakorolt ellenőrzéshez hasonló, 
közös ellenőrzést gyakorolnak;

törölve

Or. en

Módosítás 153
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
11 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;

törölve

Or. en
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Módosítás 154
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 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;

törölve

Or. en

Módosítás 155
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 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 
tevékenységeinek legalább 80%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. en

Módosítás 156
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

törölve

Or. en
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Módosítás 157
Olle Ludvigsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

törölve

Or. en

Módosítás 158
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 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.

Or. en

Módosítás 159
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 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 
aktív magánjogi érdekeltek.

Or. en
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Indokolás

Történelmi okok miatt hagyható valamennyi kis magánrészesedés az ellenőrzött jogi 
személyben, azonban nincs magánjogi érdekeltség az említett jogalany irányításában, illetve 
semmilyen magánjogi érdekeltség sem befolyásolja a mindennapi működését.

Módosítás 160
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

törölve

Or. en

Indokolás

Az Európai Bíróság döntésének e messze mutató értelmezése szükségtelen, és nem járul hozzá 
ahhoz, hogy a szöveg rövid és pontos legyen.

Módosítás 161
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

törölve

Or. en
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Módosítás 162
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

törölve

Or. en

Módosítás 163
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;

törölve

Or. en

Módosítás 164
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;

törölve

Or. en
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Módosítás 165
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;

törölve

Or. en

Módosítás 166
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak, miközben egy 
képviselő egy vagy több ajánlatkérő 
szervet is képviselhet;

Or. en

Módosítás 167
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;

törölve
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Or. en

Módosítás 168
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;

törölve

Or. en

Módosítás 169
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;

törölve

Or. en

Módosítás 170
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 

törölve
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távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;

Or. en

Módosítás 171
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;

törölve

Or. en

Módosítás 172
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;

törölve

Or. en

Módosítás 173
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;

törölve

Or. en

Módosítás 174
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

törölve

Or. en

Módosítás 175
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

törölve

Or. en
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Módosítás 176
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

törölve

Or. en

Módosítás 177
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

törölve

Or. en

Módosítás 178
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A két vagy több ajánlatkérő szerv által 
kötött megállapodás nem tekinthető 
közbeszerzési szerződésnek a jelen 
irányelv 2. cikkének 6. pontja értelmében, 

törölve
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az alábbi feltételek együttes teljesülése 
esetén:

Or. en

Módosítás 179
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A két vagy több ajánlatkérő szerv által 
kötött megállapodás nem tekinthető 
közbeszerzési szerződésnek a jelen 
irányelv 2. cikkének 6. pontja értelmében, 
az alábbi feltételek együttes teljesülése 
esetén:

(4) A két vagy több ajánlatkérő szerv által 
kötött megállapodás nem tekinthető 
közbeszerzési szerződésnek a jelen 
irányelv 2. cikkének 6. pontja értelmében, 
és így ezen irányelv hatályán kívül esik, az 
alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

Or. en

Módosítás 180
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

törölve

Or. en

Módosítás 181
Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

a) a partnerség célja a valamennyi részt 
vevő hatóságra átruházott közszolgáltatási
feladatok biztosítása;

Or. en

Módosítás 182
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

törölve

Or. en

Módosítás 183
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

törölve

Or. en
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Módosítás 184
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 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;

törölve

Or. en

Módosítás 185
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 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 állami hatóságok 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg a 
20%-ot;

Or. en

Módosítás 186
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt

törölve
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vevő ajánlatkérő szervek között;

Or. en

Módosítás 187
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek között;

törölve

Or. en

Módosítás 188
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.

törölve

Or. en

Módosítás 189
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben e) a feladatot egyedül az érintett 
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sincsenek magánjogi érdekeltek. hatóságok végzik el, egyik érintett 
ajánlatkérő szervben sincsenek magánjogi 
érdekeltek, kivéve a magánjogi érdekeltség 
jogilag kötelező formáit.

Or. en

Módosítás 190
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben
sincsenek aktív magánjogi érdekeltek.

Or. en

Módosítás 191
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magánszféra (1)-(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a szerződés 
odaítélésekor vagy a megállapodás 
megkötésekor kell igazolni.

törölve

Or. en

Módosítás 192
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magánszféra (1)-(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a szerződés 
odaítélésekor vagy a megállapodás 
megkötésekor kell igazolni.

A magánszféra (1)-(4) bekezdésben 
említett aktív részvételének hiányát a 
szerződés odaítélésekor vagy a 
megállapodás megkötésekor kell igazolni.

Or. en

Módosítás 193
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 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, aminek eredményeként a 
folyamatban lévő szerződéseket a rendes 
közbeszerzési eljárásokon keresztül meg 
kell nyitni a verseny számára.

törölve

Or. en

Módosítás 194
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 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, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
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verseny számára. verseny számára, kivéve, ha a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező, és/vagy ha a 
magánjogi érdekeltség az eredeti 
szerződés megkötésekor nem volt előre 
látható.

Or. en

Módosítás 195
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
11 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, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

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

Or. en

Módosítás 196
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a közszférában működő 
szervezetek közötti feladatátruházás a 
tagállamok belső közigazgatási 
szervezetének kérdése, és arra nem kell a 
közbeszerzési szabályokat alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 197
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a) cikk
Kizárólagos jogok alapján odaítélt, 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések
Ez az irányelv nem alkalmazható arra a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződésre, amelyet egy 
ajánlatkérő szerv egy másik ajánlatkérő 
szervnek vagy ajánlatkérő szervek 
társulásának ítél oda, olyan kizárólagos 
jog alapján, amelyet a Szerződéssel 
összeegyeztethető, kihirdetett törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés 
értelmében e szervek élveznek.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi 2004/18/EK irányelv 18. 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 198
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Beszerzési elvek A beszerzés célja és elvei

Or. en
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Módosítás 199
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Ezen irányelv célja a közpénzek 
hatékony felhasználásának védelmezése, a 
kiváló minőségű beszerzés előmozdítása, a 
verseny és a közbeszerzési piacok 
működésének erősítése, valamint az 
esélyegyenlőség biztosítása a vállalatok 
vagy egyéb szolgáltatók számára, amelyek 
kompetitív licitálási eljárás keretében 
árubeszerzésre, szolgáltatásnyújtásra és 
építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződéseket nyújtanak be.

Or. en

Módosítás 200
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) A gazdasági szereplőknek meg kell 
felelniük az építési beruházás, a 
szolgáltatásnyújtás és az árubeszerzés 
helyén alkalmazandó, szociális és 
foglalkoztatási védelemmel és a 
munkakörülményekkel kapcsolatos 
követelményeknek az uniós és nemzeti 
jogszabályokban és/vagy kollektív 
megállapodásokban vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
meghatározottak szerint.

Or. en
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Módosítás 201
Olle Ludvigsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) A közbeszerzést az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
elérésére, a közös társadalmi célok 
támogatására és a kiváló minőségű áruk 
és szolgáltatások nyújtására kell 
felhasználni. Helyénvaló, hogy minden 
szinten az állami hatóságok döntenek 
arról, hogy miként akarják megbízásba 
adni vagy megszervezni szolgáltatásaikat.

Or. en

Módosítás 202
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) Az ajánlatkérő szerveknek 
törekedniük kell annak biztosítására, hogy 
a vállalkozónak jó hírneve legyen, és nem 
sértette meg súlyosan a nemzeti vagy 
nemzetközi környezetvédelmi, szociális, 
munkaügyi vagy más vonatkozó 
jogszabályokat.

Or. en

Módosítás 203
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b) Az ajánlatkérő szervek a „legjobb 
értékre” törekednek a beszerzési 
politikában. Ezt úgy érik el, hogy a 
közbeszerzési szerződést a gazdaságilag 
legelőnyösebb és legfenntarthatóbb 
ajánlatnak ítélik oda.

Or. en

Módosítás 204
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b) A gazdasági szereplők alkalmazzák az 
építési beruházás, a szolgáltatásnyújtás és 
az árubeszerzés helyén alkalmazandó, 
szociális és foglalkoztatási védelemmel és 
a munkakörülményekkel kapcsolatos 
követelményeket a nemzeti 
jogszabályokban és/vagy kollektív 
megállapodásokban vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben, különösen 
az ILO 94. sz. egyezményében
meghatározottak szerint.

Or. en

Módosítás 205
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c) A közbeszerzési szerződések részleteit 
nyilvánossá kell tenni..

Or. en

Módosítás 206
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a szolgáltatásnyújtásra és az 
építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében, valamint a 
szolgáltatásokat vagy beállítási és üzembe 
helyezési műveleteket is tartalmazó, 
árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
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.

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

Or. en

Módosítás 207
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a szolgáltatásnyújtásra és az 
építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében, valamint a 
szolgáltatásokat vagy beállítási és üzembe 
helyezési műveleteket is tartalmazó, 

Azonban a szolgáltatásnyújtásra és az 
építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében, valamint a 
szolgáltatásokat vagy beállítási és üzembe 
helyezési műveleteket is tartalmazó, 
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árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
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.

árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében a jogi személyektől 
megkövetelhető, hogy az ajánlatban vagy a 
részvételi jelentkezésben tüntessék fel a 
kérdéses szerződés teljesítéséért felelős 
alkalmazottak megfelelő szakképesítését.

Or. en

Módosítás 208
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Gazdasági szereplők csoportjai is tehetnek 
ajánlatot, illetve jelentkezhetnek 
részvételre. Az ajánlatkérő szervek nem 
állapíthatnak meg a közbeszerzési 
eljárásokban való részvételre vonatkozó 
olyan külön feltételeket az ilyen csoportok 
számára, amelyek az egyéni részvételre 
jelentkezőkre nem érvényesek. Az említett 
csoportok számára az ajánlatkérő szervek 
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. Gazdasági szereplők 
csoportjai, különösen a kis- és 
középvállalkozások vállalati 
konzorciumokba is tömörülhetnek. Az 
ajánlatkérő szervek nem állapíthatnak meg 
a közbeszerzési eljárásokban való 
részvételre vonatkozó olyan külön 
feltételeket az ilyen csoportok számára, 
amelyek az egyéni részvételre 
jelentkezőkre nem érvényesek. Az említett
csoportok számára az ajánlatkérő szervek 
nem írhatják elő, hogy meghatározott 
társasági formát hozzanak létre az 
ajánlattétel, illetve a részvételre jelentkezés 
benyújtása érdekében.

Or. en

Módosítás 209
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés 
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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 munkahelyteremtési 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 
következők számára:

Or. en

Módosítás 210
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
17 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 munkahelyteremtési 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 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 munkahelyteremtési programok 
keretében kell teljesíteni, feltéve, hogy az 
ilyen műhelyek, gazdasági szereplők vagy 
programok alkalmazottainak több mint 
30 %-a fogyatékkal élő és/vagy hátrányos 
helyzetű személy. „Hátrányos helyzetű 
személy” többek között: munkanélküli 
személyek, akik különös nehézséggel 
szembesülnek az beilleszkedésben, a 
kirekesztés által veszélyeztetett emberek, 
kiszolgáltatott csoportok tagjai és 
hátrányos helyzetű kisebbségek tagjai. Az 
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ajánlati felhívás hivatkozhat erre a 
rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

A „hátrányos helyzetű személyek” fogalmát pontosítani kell, mivel az sokkal szélesebb, mint a 
jelenlegi irányelvekben említett „fogyatékos személyek” fogalma. Ez a fogalommeghatározás 
jogilag egyértelműbb.

Módosítás 211
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
17 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 munkahelyteremtési 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 magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 212
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) védett műhelyek, vagy úgy 
rendelkeznek, hogy a közbeszerzési 
szerződéseket a védett munkahely-
teremtési 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;

Or. en

Módosítás 213
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szociális vállalkozások és programok, 
ha azok elsődleges célja a hátrányos 
helyzetű munkavállalók társadalmi és 
szakmai integrációja, feltéve, hogy az 
ilyen gazdasági szereplők által vagy ilyen 
programok keretében foglalkoztatott 
munkavállalók több mint 30%-a 
fogyatékossággal élő vagy hátrányos 
helyzetű személy.

Or. en

Módosítás 214
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) Biztosítani kell az ajánlattevők 
szellemi tulajdonjogainak védelmét.

Or. en

Módosítás 215
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

(1) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv a lehető legnagyobb 
jóhiszeműséget tanúsítja és nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

Or. en

Módosítás 216
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új)
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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.

Or. en

Módosítás 217
Olle Ludvigsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) Azok a tagállamok, ahol a korrupció 
és a polgári jog egyéb megsértései és/vagy 
(az állami szektoron belüli) 
bűncselekmények elleni küzdelem 
érdekében védik az olyan állami 
alkalmazottakat, akik bejelentik az ilyen 
eseteket, kérhetik, hogy a gazdasági 
szereplő által alkalmazott munkavállaló 
ezzel egyenértékű védelemben részesüljön, 
ha a gazdasági szereplő államilag
finanszírozott szolgáltatásokat lát el.

Or. en

Módosítás 218
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
22 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jogellenes magatartás törölve
A részvételre jelentkezők az eljárás 
kezdetekor kötelesek nyilatkozatot tenni, 
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hogy az alábbiak egyikét sem tették, illetve 
teszik meg:

Or. en

Indokolás

Az ilyen fajta nyilatkozatnak nincsenek jogi következményei, ezért valódi hozzáadott értéke 
sem. Nem szankcionálják, ha nem kérnek ilyen nyilatkozatot, vagy azt nem teszik meg, illetve 
ha a vállalkozó nem tartja magát a nyilatkozat magasztos elveihez.

Módosítás 219
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nem befolyásolják jogtalanul az 
ajánlatkérő szerv döntéshozatali folyamát, 
vagy nem szereznek meg olyan bizalmas 
információt, amely jogosulatlan előnyöket 
biztosítana számukra a közbeszerzési 
eljárásban;

Or. en

Indokolás

Az ilyen fajta nyilatkozatnak nincsenek jogi következményei, ezért valódi hozzáadott értéke 
sem. Nem szankcionálják, ha nem kérnek ilyen nyilatkozatot, vagy azt nem teszik meg, illetve 
ha a vállalkozó nem tartja magát a nyilatkozat magasztos elveihez.

Módosítás 220
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem kötnek a verseny torzítására 
irányuló megállapodást a többi részvételre 
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jelentkezővel és ajánlattevővel;

Or. en

Indokolás

Az ilyen fajta nyilatkozatnak nincsenek jogi következményei, ezért valódi hozzáadott értéke 
sem. Nem szankcionálják, ha nem kérnek ilyen nyilatkozatot, vagy azt nem teszik meg, illetve 
ha a vállalkozó nem tartja magát a nyilatkozat magasztos elveihez.

Módosítás 221
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem szolgáltatnak szándékosan olyan 
félrevezető információt, amely lényegesen 
befolyásolhatja a kizárásra, a 
kiválasztásra vagy a szerződés odaítélésére 
vonatkozó döntéseket.

Or. en

Indokolás

Az ilyen fajta nyilatkozatnak nincsenek jogi következményei, ezért valódi hozzáadott értéke 
sem. Nem szankcionálják, ha nem kérnek ilyen nyilatkozatot, vagy azt nem teszik meg, illetve 
ha a vállalkozó nem tartja magát a nyilatkozat magasztos elveihez.

Módosítás 222
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) Ez az irányelv nem akadályozza a 
tagállamokat abban, hogy eleget tegyenek 
az ILO közbeszerzési szerződések 
munkaügyi záradékairól szóló 94. sz. 
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egyezményének.

Or. en

Módosítás 223
Minodora Cliveti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) Az építési beruházásra, árubeszerzésre 
vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
szerződések odaítélésekor, amikor az 
ajánlatkérő szerv magánkedvezményezett, 
és a magántőke beáramlása legfeljebb 
50%, a fennmaradó rész pedig európai és 
nemzeti állami forrásokból származik, a 
szóban forgó építési beruházást, árukat 
vagy szolgáltatásokat az ebben az 
irányelvben meghatározott közbeszerzési 
szabályokkal összhangban kell beszerezni, 
kellően figyelembe véve a szociális 
kérdéseket. 

Or. ro

Indokolás

Jelenleg három ajánlat szükséges. Azonban a szabálytalanságok vagy a csalás elkerülése 
érdekében tanácsos a közbeszerzési eljárás.

Módosítás 224
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlati felhívás feladásának 
napjától számított 40 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlati felhívás feladásának 
napjától számított 52 nap.

Or. en
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Módosítás 225
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlati felhívás feladásának 
napjától számított 40 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlati felhívás feladásának 
napjától számított 45 nap.

Or. en

Módosítás 226
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő szerv előzetes 
tájékoztatót tett közzé, amelyet nem a 
pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének 
ezen cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
20 napra csökkenthető, feltéve, hogy 
mindkét következő feltétel teljesül:

Amennyiben az ajánlatkérő szerv előzetes 
tájékoztatót tett közzé, amelyet nem a 
pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének 
ezen cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
30 napra csökkenthető, feltéve, hogy 
mindkét következő feltétel teljesül:

Or. en

Módosítás 227
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérő öt nappal csökkentheti törölve
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az ajánlatok beérkezésére az (1) bekezdés 
második albekezdésében előírt határidőt, 
ha elfogadja, hogy az ajánlatokat a 19. 
cikk (3), (4) és (5) bekezdésének 
megfelelően elektronikus úton is be 
lehessen nyújtani.

Or. en

Módosítás 228
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 30 nap.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 45 nap.

Or. en

Módosítás 229
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 30 nap.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 37 nap.

Or. en
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Módosítás 230
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak azok a gazdasági szereplők tehetnek 
ajánlatot, amelyeket a kért információk 
értékelését követően az ajánlatkérő szerv 
meghívott. Az ajánlatkérő szerv a 64. 
cikkben szereplő rendelkezéseknek 
megfelelően korlátozhatja azoknak az 
alkalmas részvételre jelentkezőknek a 
számát, akiket meghív az eljárásban való 
részvételre.

Csak azok a gazdasági szereplők tehetnek 
ajánlatot, amelyeket a kért információk 
értékelését követően az ajánlatkérő szerv 
kiválasztott. Az ajánlatkérő szerv a 64. 
cikkben szereplő rendelkezéseknek 
megfelelően korlátozhatja azoknak az 
alkalmas részvételre jelentkezőknek a 
számát, akiket kiválaszt az eljárásban való 
részvételre.

Or. en

Módosítás 231
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
feladásától számított 35 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
feladásától számított 45 nap.

Or. en

Módosítás 232
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
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feladásától számított 35 nap. feladásától számított 40 nap.

Or. en

Módosítás 233
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének e 
cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
15 napra csökkenthető, feltéve, hogy az 
alábbi feltételek mindegyike teljesül:

(3) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének e 
cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
általános szabályként 36 napra 
csökkenthető, azonban semmilyen 
körülmények között sem csökkenthető 22 
napnál rövidebb időre, feltéve, hogy az 
alábbi feltételek mindegyike teljesül:

Or. en

Módosítás 234
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az előzetes tájékoztatót a részvételi 
felhívás elküldése előtt legalább 45 nappal 
és legfeljebb 12 hónappal közzétételre 
megküldték.

b) az előzetes tájékoztatót a részvételi 
felhívás elküldése előtt legalább 52 nappal 
és legfeljebb 12 hónappal közzétételre 
megküldték.

Or. en
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Módosítás 235
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A központi szint alatti ajánlatkérő 
szervek az ajánlatok beérkezésére nyitva 
álló határidőt az ajánlatkérő szerv és a 
kiválasztott részvételre jelentkezők közötti 
kölcsönös megállapodás útján is 
megállapíthatják, feltéve, hogy minden 
részvételre jelentkező ugyanannyi idővel 
rendelkezik ajánlata benyújtására. Ha nem 
tudnak megegyezni az ajánlatok 
beérkezésének határidejéről, az ajánlatkérő 
szerv kitűz egy határidőt, amely legalább 
az ajánlati felhívás időpontjától számított 
10 nap lesz.

(4) A központi szint alatti ajánlatkérő 
szervek az ajánlatok beérkezésére nyitva 
álló határidőt az ajánlatkérő szerv és a 
kiválasztott részvételre jelentkezők közötti 
kölcsönös megállapodás útján is 
megállapíthatják, feltéve, hogy minden 
részvételre jelentkező ugyanannyi idővel 
rendelkezik ajánlata benyújtására. Ha nem 
tudnak megegyezni az ajánlatok 
beérkezésének határidejéről, az ajánlatkérő 
szerv kitűz egy határidőt, amely legalább 
az ajánlati felhívás időpontjától számított 
15 nap lesz.

Or. en

Módosítás 236
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ajánlatok beérkezésére a (2) 
bekezdésben előírt határidő öt nappal 
csökkenthető, ha az ajánlatkérő szerv 
elfogadja, hogy az ajánlatokat a 19. cikk 
(3), (4) és (5) bekezdésének megfelelően 
elektronikus úton is be lehessen nyújtani.

törölve

Or. en

Módosítás 237
Sari Essayah
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Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
kijavítja az ajánlati dokumentációt az 1., 
2., 3. és 4. cikkben említett határidők alatt, 
ezek a határidők 15 nappal 
meghosszabbodnak.

Or. en

Módosítás 238
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő szerv által 
meghatározott - a létező megoldásokkal 
nem megoldható - igények teljesítésére 
irányuló kutatási és fejlesztési projektet, 
amelyeket a kért információk értékelését 
követően az ajánlatkérő szerv meghívott. A 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 66. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával összhangban.

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő szerv által 
meghatározott - a létező megoldásokkal 
nem megoldható - igények teljesítésére 
irányuló kutatási és fejlesztési projektet, 
amelyeket a kért információk értékelését 
követően az ajánlatkérő szerv meghívott. A 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 66. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával és a 66. cikk (2) bekezdésével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 239
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
29 a cikk – cím (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a) cikk
Szolgáltatási utalvány rendszer

(1) A közszolgáltatások megszervezésekor 
az ajánlatkérő szervek szolgáltatási 
utalvány rendszert alkalmazhatnak, hogy 
szabadságot adjanak az igénybevevőnek a 
szolgáltató kiválasztásában. Az 
ajánlatkérő szerv határozza meg a 
szolgáltatási utalvány értékét, valamint 
azokat a szolgáltatásokat, amelyeknél 
felhasználható, továbbá az ügyfelet, aki 
használhatja.
(2) Az ajánlatkérő szerv meghatározhatja 
azokat a követelményeket, amelyeket a 
szolgáltatónak teljesítenie kell ahhoz, 
hogy felvegyék a szolgáltatási utalvány 
rendszerbe. Ezeknek a követelményeknek 
megkülönböztetésmentesnek és a 
szolgáltatás tárgyához mérten arányosnak 
kell lenniük. Minden olyan szolgáltatót, 
amely teljesíti a követelményeket, fel kell 
venni a rendszerbe. A szolgáltatók listáját 
nyilvánosan elérhetővé kell tenni.
(3) Az ügyfél a szolgáltatási utalvány 
rendszer bármelyik szolgáltatóját 
választhatja, vagy dönthet úgy, hogy nem 
veszi igénybe a rendszert.

Or. en

Módosítás 240
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A ajánlatkérő szervek azon gyakori 
beszerzések lebonyolítására, amelyek 
jellemzői – a piacon általában 

(1) Az ajánlatkérő szervek azon gyakori 
beszerzések lebonyolítására, amelyek 
jellemzői – a piacon általában 
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rendelkezésre álló formában – megfelelnek 
az ajánlatkérő szerv által meghatározott 
követelményeknek, dinamikus beszerzési 
rendszert használhatnak. A dinamikus 
beszerzési rendszert teljes mértékben 
elektronikus folyamatként kell működtetni, 
amely érvényességi ideje alatt bármely 
olyan gazdasági szereplő számára nyitott, 
aki, illetve amely megfelel a kiválasztás 
szempontjainak.

rendelkezésre álló formában – megfelelnek 
az ajánlatkérő szerv által meghatározott 
követelményeknek és szabványos 
minőségűek, dinamikus beszerzési 
rendszert használhatnak. A dinamikus 
beszerzési rendszert teljes mértékben 
elektronikus folyamatként kell működtetni, 
amely érvényességi ideje alatt bármely 
olyan gazdasági szereplő számára nyitott, 
aki, illetve amely megfelel a kiválasztás 
szempontjainak.

Or. en

Módosítás 241
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a) cikk
Szolgáltatási utalvány rendszer

A közszolgáltatások megszervezésekor az 
ajánlatkérő szervek szolgáltatási utalvány 
rendszert alkalmazhatnak, hogy 
szabadságot adjanak az igénybevevőnek a 
szolgáltató kiválasztásában. Az 
ajánlatkérő szerv határozza meg a 
szolgáltatási utalvány értékét, valamint 
azokat a szolgáltatásokat, amelyeknél 
felhasználható, továbbá az ügyfelet, aki 
használhatja.
Az ajánlatkérő szerv meghatározhatja 
azokat a követelményeket, amelyeket a 
szolgáltatónak teljesítenie kell ahhoz, 
hogy felvegyék a szolgáltatási utalvány 
rendszerbe. Ezeknek a követelményeknek 
megkülönböztetésmentesnek és a 
szolgáltatás tárgyához mérten arányosnak 
kell lenniük. Minden olyan szolgáltatót, 
amely teljesíti a követelményeket, fel kell 
venni a rendszerbe. A szolgáltatók listáját 
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nyilvánosan elérhetővé kell tenni.
Az ajánlatkérő szerv az ezen irányelvben 
előírt eljárás keretében ki is választhatja a 
szolgáltatási utalvány rendszerbe 
felveendő szolgáltatókat.
Az ügyfél a szolgáltatási utalvány rendszer 
bármelyik szolgáltatóját választhatja, vagy 
dönthet úgy, hogy nem veszi igénybe a 
rendszert.

Or. en

Módosítás 242
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára.

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára.

Ezek közé tartozhatnak:

Or. en

Módosítás 243
Sylvana Rapti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szociális kritériumok, mint például a 
tisztességes munkakörülmények 
tiszteletben tartása, egészségvédelmi és 
biztonsági szabályozások, beleértve 
azoknak a munkavállalóknak a védelmét 
is, akik az egészségvédelem és biztonság 
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javítására törekednek a munkahelyükön, 
kollektív tárgyalások, neme közötti 
egyensúly (pl. egyenlő fizetés, a munka és 
a magánélet egyensúlya), társadalmi 
integráció, beleértve a fogyatékkal élő, 
hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott 
munkavállalók (például a tartós 
munkanélküliek, romák, migránsok vagy 
a fiatalabb és idősebb munkavállalók) 
foglalkoztatási lehetőségeit is, hozzáférés 
a munkahelyi szakképzéshez, az 
igénybevevők bevonása és konzultáció, 
megfizethetőség, emberi jogok és etikus 
kereskedelem.

Or. en

Módosítás 244
Sylvana Rapti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális és foglalkoztatási feltételekhez 
kapcsolódó kötelezettségeket, mint 
amilyenek a munkahelyi egészségvédelem 
és biztonság, beleértve azoknak a 
munkavállalóknak a védelmét is, akik az 
egészségvédelem és biztonság javítására 
törekednek a munkahelyükön, szociális 
biztonság és munkakörülmények az uniós 
és nemzeti jogszabályokban, 
rendeletekben és közigazgatási 
rendelkezésekben előírtak szerint, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatok, 
kollektív megállapodások és szerződések, 
valamint a XI. mellékletben felsorolt 
nemzetközi munkajogi rendelkezések, 
amelyek a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandók, az ajánlatkérő 
szerv a műszaki leírásban határozza meg 
a szerződésre benyújtott ajánlat abszolút 
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követelményeinek részeként.

Or. en

Módosítás 245
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Irányelvre irányuló javaslat
40 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 szerv 
alkalmazottai általi felhasználásra -, a
megfelelően indokolt esetektől eltekintve a
műszaki leírást úgy kell megállapítani, 
hogy az figyelembe vegye a fogyatékkal 
élők számára való hozzáférhetőség 
szempontjait és a valamennyi felhasználó 
számára alkalmas kialakítást.

Minden olyan beszerzés esetében, 
amelynek a tárgyát személyek általi 
felhasználásra szánják - akár a 
nagyközönség, akár az ajánlatkérő szerv 
alkalmazottai általi felhasználásra -, a 
műszaki leírást úgy kell megállapítani, 
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.

Or. en

Módosítás 246
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A követelményeknek a szerződés tárgyára 
kell korlátozódniuk, az ajánlatkérő 
szervnek pedig képesnek kell lennie annak 
nyomon követésére és ellenőrzésére, hogy 
a követelményeket teljesítik-e.

Or. en
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Módosítás 247
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós joggal összeegyeztethető 
kötelező nemzeti műszaki szabályok 
sérelme nélkül, a műszaki leírást az alábbi 
módok valamelyikén kell kidolgozni:

(3) Az uniós joggal összeegyeztethető 
kötelező nemzeti műszaki szabályok 
sérelme nélkül, a műszaki leírást prioritási 
sorrendben kell kidolgozni:

Or. en

Módosítás 248
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – -1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. a műszaki leírásra való hivatkozással 
és – prioritási sorrendben – a 
következőkre történő hivatkozással: az 
építési beruházási munkák tervezésére, 
számítási módszerére és kivitelezésére, 
valamint az áruk felhasználására 
vonatkozó európai szabványokat közzétevő 
nemzeti szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
leírások; valamennyi hivatkozást a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
követnie;

Or. en
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Módosítás 249
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műszaki leírásra való hivatkozással és 
– a következő sorrendben – a 
következőkre történő hivatkozással: az 
építési beruházási munkák tervezésére, 
számítási módszerére és kivitelezésére, 
valamint az áruk felhasználására 
vonatkozó európai szabványokat közzétevő 
nemzeti szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
leírások; valamennyi hivatkozást a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
követnie;

törölve

Or. en

Módosítás 250
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az a) pontban említett teljesítmény, 
illetve funkcionális követelmények alapján, 
az e teljesítménynek, illetve funkcionális 
követelményeknek való megfelelés 
feltételezését lehetővé tevő, a b) pontban 
említett műszaki leírásra történő 
hivatkozással;

c) az a) pontban említett teljesítmény, 
illetve funkcionális követelmények alapján, 
az e teljesítménynek, illetve funkcionális 
követelményeknek való megfelelés 
feltételezését lehetővé tevő, a -1. pontban 
említett műszaki leírásra történő 
hivatkozással;
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Or. en

Módosítás 251
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyes jellemzők tekintetében a b) 
pontban említett műszaki leírásra történő 
hivatkozással, más jellemzők tekintetében 
pedig az a) pontban említett teljesítményre, 
illetve funkcionális követelményekre 
történő hivatkozással.

d) egyes jellemzők tekintetében a -1. 
pontban említett műszaki leírásra történő 
hivatkozással, más jellemzők tekintetében 
pedig az a) pontban említett teljesítményre, 
illetve funkcionális követelményekre 
történő hivatkozással.

Or. en

Módosítás 252
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével, a műszaki leírás nem
hivatkozhat olyan adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási 
folyamatra, amely egyes vállalkozások 
vagy termékek előnyben részesítését vagy 
kiszorítását eredményezné. Az ilyen 
hivatkozás kivételes esetekben 
megengedhető, amennyiben nem 
lehetséges a szerződés tárgyának (3) 
bekezdés szerinti, kellően pontos és 
érthető leírása. Az ilyen hivatkozást a 
„vagy azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
kísérnie.

(4) A szerződés tárgya által indokolt 
esetekben a műszaki leírás hivatkozhat az 
adott márkára vagy forrásra, gyártási 
helyre, illetve különleges eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási 
folyamatra. Az ilyen hivatkozást a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
kísérnie.
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Or. en

Módosítás 253
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő szervek 
valamely építési beruházással, 
szolgáltatással vagy áruval összefüggésben 
környezetvédelmi, szociális vagy egyéb 
jellemzőket állapítanak meg a 40. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
teljesítmény, illetve funkcionális 
követelmények tekintetében, 
megkövetelhetik, hogy a szóban forgó 
építési beruházás, szolgáltatás vagy áru 
meghatározott címkével legyen ellátva, 
feltéve, hogy a következő feltételek 
mindegyike teljesül:

Amennyiben az ajánlatkérő szervek 
valamely építési beruházással, 
szolgáltatással vagy áruval összefüggésben 
környezetvédelmi, szociális vagy egyéb 
jellemzőket állapítanak meg a 40. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
teljesítmény, illetve funkcionális 
követelmények tekintetében, 
megkövetelhetik, hogy a szóban forgó 
építési beruházás, szolgáltatás vagy áru 
meghatározott címkékkel legyen ellátva, 
feltéve, hogy az alapul szolgáló 
szabványokat a 98/34/EK irányelv alapján 
elismert szervek jóváhagyták, és:

Or. en

Módosítás 254
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a címkére vonatkozó követelmények 
csak olyan jellemzőket érintenek, amelyek 
a szerződés tárgyához kapcsolódnak, és 
amelyek alkalmasak a szerződés tárgyát 
képező építési beruházás, árubeszerzés 
vagy szolgáltatás jellemzőinek 
meghatározására;

a) a címkére vonatkozó követelmények 
csak olyan jellemzőket érintenek, amelyek 
a szerződés tárgyához vagy a szerződés 
tárgyának előállításához kapcsolódnak, és 
amelyek alkalmasak a szerződés tárgyát 
képező építési beruházás, árubeszerzés 
vagy szolgáltatás jellemzőinek 
meghatározására;
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Or. en

Módosítás 255
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
41 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, forgalmazókat,
környezetvédelmi szervezeteket, szociális 
szervezeteket és szakszervezeteket – részt 
vehetett;

Or. en

Indokolás

Fenn kell tartani azt a lehetőséget, hogy a szakszervezetek részt vegyenek a címkézésben, 
amennyiben ez gyakorlat bizonyos tagállamokban.

Módosítás 256
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
41 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 és környezetvédelmi és 
szociális szervezeteket – részt vehetett;

Or. en
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Módosítás 257
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
41 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, forgalmazókat, a szociális 
partnereket és környezetvédelmi 
szervezeteket – részt vehetett,

Or. fr

Módosítás 258
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
41 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, forgalmazókat, szociális 
szervezeteket és környezetvédelmi 
szervezeteket – részt vehetett;

Or. en

Módosítás 259
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a címkére vonatkozó kritériumokat a 
címkéért folyamodó gazdasági szereplőtől 
független, az elismert akkreditációs 
szabványok szerint akkreditált harmadik 
fél határozza meg.

Or. en

Módosítás 260
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
41 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 címkére vonatkozó hozzárendelést és 
ellenőrzést a címkéért folyamodó 
gazdasági szereplőtől független harmadik 
fél végzi el.

Or. en

Módosítás 261
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő, egyenértékűséget bizonyító 
eszközt is elfogadhatnak. Azonban annak 
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érdekében, hogy ne különböztessék meg 
azokat az ajánlattevőket, akik pénzt és időt 
fordítanak a tanúsítványokra, a 
meghatározott címkével való 
egyenértékűség biztosításának terhét az 
egyenértékűséget állító ajánlattevőre kell 
áthárítani.

Or. en

Módosítás 262
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

A címkét előíró ajánlatkérő szervek 
minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 263
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek 
felhatalmazhatják az ajánlattevőket 
változatok benyújtására. Az ajánlatkérő
szerv az ajánlati/részvételi felhívásban -
illetve ha előzetes tájékoztatót 

(1) Az ajánlatkérő szervek felhatalmazzák 
az ajánlattevőket változatok benyújtására. 
Az ajánlatkérő szervek jelezhetik a 
dokumentációban, hogy a változatokat 
nem engedélyezik, és megadják e tilalom 



PE491.021v01-00 100/158 AM\903863HU.doc

HU

alkalmaznak pályázati felhívásként, a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban - közli, hogy engedélyezi-e 
változatok benyújtását. Változatok 
benyújtása ilyen tartalmú közlés nélkül 
nem megengedett.

sajátos indokait.

Or. en

Módosítás 264
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek 
felhatalmazhatják az ajánlattevőket 
változatok benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv az ajánlati/részvételi felhívásban -
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban -
közli, hogy engedélyezi-e változatok 
benyújtását. Változatok benyújtása ilyen 
tartalmú közlés nélkül nem megengedett.

(1) Az ajánlatkérő szervek lehetőség 
szerint felhatalmazzák az ajánlattevőket 
változatok benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv az ajánlati/részvételi felhívásban -
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban -
közli, hogy engedélyezi-e változatok 
benyújtását. Ha a változatok nem 
megengedettek, az ajánlatkérő szerv az 
ajánlati dokumentációban kifejti, hogy 
miért nem megengedettek.

Or. en

Módosítás 265
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A változatokat engedélyező ajánlatkérő 
szerv a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározza, hogy a változatoknak 
milyen minimumkövetelményeknek kell 

(2) Az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési 
dokumentációban meghatározza, hogy a 
változatoknak milyen 
minimumkövetelményeknek kell 
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megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Az 
ajánlatkérő szervek 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.

megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Az 
ajánlatkérő szervek 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.

Or. en

Módosítás 266
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásai esetében az ajánlatkérő 
szervek nem utasíthatnak el valamely 
változatot kizárólag azon az alapon, hogy 
az adott változat, amennyiben sikeres, 
inkább szolgáltatásnyújtásra, mint 
árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződést eredményezne, vagy inkább 
árubeszerzésre, mint szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződést 
eredményezne.

Or. en

Módosítás 267
Sylvana Rapti

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

(2) Az ajánlatkérő szervek 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 XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

(2) Az ajánlatkérő szervek 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 környezetvédelmi jogszabályainak
vagy a munkavégzés, szolgáltatásnyújtás 
vagy árubeszerzés helyszínén 
alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási feltételekről, például a 
munkahelyi egészségről és biztonságról –
beleértve azoknak a munkavállalóknak a 
védelmét is, akik az egészségvédelem és 
biztonság javítására törekednek a 
munkahelyükön – , a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív megállapodásokban és 
szerződésekben és a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi munkajogi 
rendelkezésekben megállapított 
kötelezettségeknek, az alvállalkozói láncot 
is beleértve.

Or. en

Módosítás 268
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek 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 

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz eleget az uniós vagy nemzeti szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi 



AM\903863HU.doc 103/158 PE491.021v01-00

HU

környezetvédelmi jogszabályai, vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

jogszabályok, a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó kollektív 
megállapodások vagy a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi szociális és 
környezetvédelmi jogi rendelkezések által 
megállapított kötelezettségeknek, feltéve, 
hogy ezek a szerződés tárgyához 
kapcsolódnak.

Or. en

Módosítás 269
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) emberkereskedelem, gyermekmunka 
igénybevétele és egyéb, emberi jogok 
elleni bűncselekmények.

Or. en

Módosítás 270
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden olyan gazdasági szereplőt ki 
kell zárni a szerződésben való részvételből, 
amelynek esetében az ajánlatkérő szerv 
tudomással bír egy olyan jogerős 
határozatról, amely megállapítja, hogy az 
adott gazdasági szereplő a letelepedése 
szerinti ország, illetve az ajánlatkérő szerv 
székhelye szerinti ország jogi 
rendelkezései szerint nem tett eleget 
adófizetési vagy társadalombiztosítási 

(2) Minden olyan gazdasági szereplőt ki 
kell zárni a szerződésben való részvételből, 
amelynek esetében az ajánlatkérő szerv 
tudomással bír egy olyan jogerős 
határozatról, amely megállapítja, hogy az 
adott gazdasági szereplő nem tett eleget 
adófizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségeinek, illetve 
minden egyéb, a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
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járulékfizetési kötelezettségeinek. helyszínén alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási feltételekről, például a 
munkahelyi egészségről és biztonságról –
beleértve azoknak a munkavállalóknak a 
védelmét is, akik az egészségvédelem és 
biztonság javítására törekednek a 
munkahelyükön – , a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív megállapodásokban és 
szerződésekben és a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi munkajogi 
rendelkezésekben megállapított 
kötelezettségeknek; ezek a kötelezettségek 
határokon átnyúló helyzetekben is 
alkalmazandók, amikor az egyik tagállam 
munkavállalói egy másik tagállamban 
nyújtanak szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 271
Philippe Boulland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) Minden olyan gazdasági szereplőt 
automatikusan ki kell zárni a 
szerződésben való részvételből, amelynek 
esetében az ajánlatkérő szerv tudomással 
bír az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről, az ellátási láncot is 
beleértve; ha az ellátási lánc teljes 
egészében vagy részben harmadik 
országban található, az ajánlatkérő szerv 
akkor zárhat ki egy gazdasági szereplőt, 
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ha tudomással bír a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi szociális és 
környezetvédelmi jogi rendelkezések által 
megállapított kötelezettségek 
megszegéséről.

Or. fr

Módosítás 272
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv minden olyan 
gazdasági szereplőt kizárhat a 
közbeszerzési szerződésben való 
részvételből, amely tekintetében az alábbi 
feltételek bármelyike teljesül:

Az ajánlatkérő szerv minden olyan 
gazdasági szereplőt kizár a közbeszerzési 
szerződésben való részvételből, amely 
tekintetében az alábbi feltételek bármelyike 
teljesül:

Or. en

Módosítás 273
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír 
az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is;

törölve

Or. fr
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Módosítás 274
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is;

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír a 
munkavégzés, szolgáltatásnyújtás vagy
árubeszerzés helyszínén alkalmazandó, 
uniós és nemzeti jogszabályokban, 
rendeletekben vagy közigazgatási 
rendelkezésekben, választottbírósági 
ítélkezési gyakorlatban, kollektív 
megállapodásokban és szerződésekben és 
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, környezetvédelmi, szociális
vagy munkajogi kötelezettségek 
megszegéséről, az alvállalkozói láncot is 
beleértve. Az ezeknek a rendelkezéseknek 
való megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is;

Or. en

Módosítás 275
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ha az ajánlatkérő szerv bármilyen 
módon bizonyítani tudja, hogy a gazdasági 
szereplő egyéb súlyos kötelességszegést 
követett el;

c) ha az ajánlatkérő szerv bármilyen 
módon bizonyítani tudja, hogy a gazdasági 
szereplő egyéb súlyos kötelességszegést 
követett el, súlyosan megsérti a székhelye 
szerinti ország vagy az ajánlatkérő szerv 
helye szerinti ország nemzeti szociális, 
környezetvédelmi és munkaügyi 
jogszabályait, illetve súlyosan figyelmen 
kívül hagyja a munkavállalók 
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egészségvédelmét és biztonságát;

Or. en

Módosítás 276
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő, amely az (1), (2) és (3) 
bekezdésekben említett valamely 
helyzetben van, olyan bizonyítékot 
szolgáltathat az ajánlatkérő szervnek, 
amely az adott kizárási ok fennállása 
ellenére tanúsítja megbízhatóságát.

Ha egy részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő, amely az (1), (2) és (3) 
bekezdésekben említett valamely 
helyzetben van, olyan bizonyítékot 
szolgáltatat az ajánlatkérő szervnek, amely 
az adott kizárási ok fennállása ellenére 
tanúsítja megbízhatóságát vagy adott 
esetben alvállalkozóinak megbízhatóságát, 
az ajánlatkérő szerv felülvizsgálhatja az 
ajánlatból valókizárást.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy megfordítsák e cikk működését. Nem a szereplőnek kell tisztáznia magát, hanem 
az ajánlatkérő szerven kell múlnia, hogy a bizonyítékok benyújtása esetén hoz-e döntést a 
kizárással szemben.

Módosítás 277
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó 
kollektív megállapodásokban 
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meghatározott biztonsági és 
egészségvédelmi, szociális és munkajogi 
szabályok és előírások.

Or. en

Indokolás

A kiválasztási kritériumok között szerepelnie kell a szociális és foglalkoztatási védelemnek és 
a munkakörülményeknek is.

Módosítás 278
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem kötelesek a (2), (3) és (4) 
bekezdésben felsorolt összes feltétel 
előírására, azonban a felsoroltakon kívül 
egyéb követelményeket nem
támaszthatnak.

Nem kötelesek a (2), (3) és (4) 
bekezdésben felsorolt összes feltétel 
előírására, és a felsoroltakon kívül egyéb 
követelményeket is támaszthatnak.

Or. en

Indokolás

Az a helyénvaló, ha a kiválasztási kritériumok felsorolása nem teljes körű.

Módosítás 279
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek a részvételi 
feltételeket azokra korlátozzák, amelyek 
indokoltak annak biztosítása 
szempontjából, hogy a részvételre 
jelentkező vagy ajánlattevő rendelkezik az 
odaítélendő szerződés teljesítéséhez 

Az ajánlatkérő szervek a részvételi 
feltételeket azokra korlátozzák, amelyek 
indokoltak annak biztosítása 
szempontjából, hogy a részvételre 
jelentkező vagy ajánlattevő rendelkezik az 
odaítélendő szerződés teljesítéséhez 
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szükséges jogi és pénzügyi kapacitásokkal, 
valamint kereskedelmi és műszaki 
képességekkel. Valamennyi 
követelménynek kapcsolódnia kell a 
szerződés tárgyához, valamint azzal 
szigorúan arányosnak kell lennie,
figyelembe véve a tényleges verseny 
biztosításának szükségességét.

szükséges jogi és pénzügyi kapacitásokkal, 
valamint kereskedelmi és műszaki 
képességekkel. Valamennyi 
követelménynek kapcsolódnia kell a 
szerződés tárgyához, figyelembe véve a 
tisztességes verseny biztosításának 
szükségességét. E tekintetben a kollektív 
szerződésekben rögzített szociális normák 
betartása meghatározható kifejezetten 
szempontként és azt a pályázó számára 
előnyösen kell értelmezni. E tekintetben –
különösen kollektív szerződésekben 
rögzített megegyezések hiányában – az 
ajánlatkérő alsó bérküszöböket és 
szociális normákat határozhat meg.

Or. de

Módosítás 280
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki és szakmai képesség 
tekintetében az ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplők rendelkezzenek a szerződés 
megfelelő minőségi szabvány szerinti 
teljesítéséhez szükséges emberi és műszaki 
erőforrásokkal és tapasztalattal. Az 
ajánlatkérő szervek akkor juthatnak arra a 
következtetésre, hogy a gazdasági 
szereplők nem a megfelelő minőségben
fogják teljesíteni a szerződést, ha az 
ajánlatkérő szerv megállapította, hogy 
összeférhetetlenség áll fenn, amely 
hátrányosan befolyásolhatja a szerződés 
teljesítését.

A műszaki és szakmai képesség 
tekintetében az ajánlatkérő szervek 
megkövetelik, hogy a gazdasági szereplők 
rendelkezzenek az ahhoz szükséges emberi 
és műszaki erőforrásokkal és tapasztalattal
– illetve gondoskodtak ezek 
megszerzéséről vagy az ezekhez való 
hozzáférésről –, hogy biztosítsák a 
szerződés megfelelő minőségi szabvány 
szerinti teljesítését, és – amennyiben az 
ajánlatkérő szerv ezt megköveteli – a 70. 
és 71. cikkel összhangban meghatározott 
szerződésteljesítési záradék szerinti 
teljesítését. Az ajánlatkérő szervek akkor 
juthatnak arra a következtetésre, hogy a 
gazdasági szereplők nem biztosítják majd a
szerződés megfelelő minőségben történő 
teljesítését, ha az ajánlatkérő szerv 
megállapította, hogy összeférhetetlenség 
áll fenn, amely hátrányosan befolyásolhatja 
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a szerződés teljesítését.

Or. en

Módosítás 281
Inês Cristina Zuber

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) a közbeszerzésnek, különösen a 
gyengébb gazdaságok esetében, a nemzeti 
érdekeket kell szem előtt tartania, 
ösztönözve a hazai termelést, a KKV-k 
működését, valamint a – társadalmi és 
környezeti szempontból fenntarthatóbb –
rövidebb ellátási láncokat;

Or. pt

Módosítás 282
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) Ez a cikk az alvállalkozók bevonására 
és az alvállalkozókra is alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 283
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – d pont



AM\903863HU.doc 111/158 PE491.021v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kérésre képesek haladéktalanul 
benyújtani az ajánlatkérő szervek által az 
59., a 60. és adott esetben a 61. és a 63. 
cikk szerint előírt igazoló dokumentációt.

d) kérésre képesek haladéktalanul 
benyújtani az ajánlatkérő szervek által az 
59., a 60. és adott esetben a 61. cikk, a 62. 
cikk (1) bekezdése és a 63. cikk szerint 
előírt igazoló dokumentációt.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a gazdasági szereplő más szervezetekre is támaszkodik az 56. cikkben 
meghatározott kiválasztási kritériumok tekintetében, a 62. cikk (2) bekezdése megköveteli 
annak bizonyítását az ajánlatkérő szerv előtt, hogy a gazdasági szereplő rendelkezni fog a 
szükséges erőforrásokkal. Miközben az önbevallás elégséges lehet előzetes bizonyítékként, a 
kiválasztási kritériumoknak való megfelelés bizonyítéka magában foglalhatja annak 
bizonyítását is, hogy ezt egy másik szervezeten keresztül érik el. Ezt a bizonyítékot a szerződés 
odaítélése előtt kell benyújtani.

Módosítás 284
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződés odaítélése előtt az ajánlatkérő 
szervnek azt az ajánlattevőt, amelynek a 
döntése alapján oda kívánja ítélni a 
szerződést, fel kell hívnia az 59. és a 60., 
illetve adott esetben a 61. cikk szerinti 
dokumentáció benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv felhívhatja a gazdasági szereplőket 
arra, hogy egészítsék ki vagy pontosítsák 
az 59., a 60. és a 61. cikk szerint benyújtott 
igazolásokat és iratokat.

A szerződés odaítélése előtt az ajánlatkérő 
szervnek azt az ajánlattevőt, amelynek a 
döntése alapján oda kívánja ítélni a 
szerződést, fel kell hívnia az 59. és a 60., 
illetve adott esetben a 61. cikk szerinti 
dokumentáció benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv felhívhatja a gazdasági szereplőket 
arra, hogy egészítsék ki vagy pontosítsák 
az 59., a 60. és a 61. cikk és a 62. cikk (1) 
bekezdése szerint benyújtott igazolásokat 
és iratokat.

Or. en
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Módosítás 285
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti hatóságok biztonságos online 
tanúsítványtárakat hoznak létre, 
amelyekhez a vállalkozások kétévente 
benyújthatják az összes jelentős 
dokumentációt. A dokumentációnak egy 
személyes azonosító szám megadása révén 
elérhetőnek kell lennie minden szinten 
minden ajánlatkérő szerv számára.

Or. en

Módosítás 286
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplő gazdasági és 
pénzügyi kapacitásának igazolása 
főszabály szerint a XIV. melléklet 1. 
részében felsorolt egy vagy több 
dokumentummal történhet.

A gazdasági szereplő gazdasági és 
pénzügyi kapacitásának igazolása, 
valamint a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyén alkalmazandó, uniós és nemzeti 
jogszabályokban és kollektív 
megállapodásokban megállapított 
egészségvédelmi és biztonsági, szociális és 
munkaügyi szabályok és normák 
betartásának igazolása főszabály szerint a 
XIV. melléklet 1. részében felsorolt egy 
vagy több dokumentummal történhet.

Or. en

Módosítás 287
Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) Az ajánlattevőket vagy a közbeszerzési 
eljárásban részvételre jelentkezőket 
felhívják arra, hogy nyilatkozzanak arról, 
hogy ajánlatuk elkészítésénél figyelembe 
vették az építési beruházás kivitelezése, 
illetve a szolgáltatásnyújtás helyén 
hatályos munkavédelmi rendelkezésekkel 
és munkafeltételekkel kapcsolatos 
kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a jelenlegi általános közbeszerzési irányelv, a 2004/18/EK irányelv 27. cikkének 
(2) bekezdésével. Semmi sem indokolja e rendelkezés törlését, amely hasznos pontosítást ad.

Módosítás 288
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minőségbiztosítási és 
környezetgazdálkodási standardok

Minőségbiztosítási, szociális és 
környezetgazdálkodási standardok

Or. en

Módosítás 289
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) Az ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik független állami 
szervezetek által kiállított, azt tanúsító 
igazolások bemutatását, hogy a gazdasági 
szereplő megfelel az uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó 
kollektív megállapodásokban 
meghatározott biztonsági és 
egészségvédelmi, szociális és munkajogi 
szabályoknak és előírásoknak..

Or. en

Módosítás 290
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok kötelesek a 88. cikknek 
megfelelően a többi tagállam számára 
kérésre hozzáférhetővé tenni minden olyan 
információt, amely a jelen cikk (1) és (2) 
bekezdésben említett minőségi és 
környezetvédelmi standardoknak való 
megfelelés bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.

(3) A tagállamok kötelesek a 88. cikknek 
megfelelően a többi tagállam számára 
kérésre hozzáférhetővé tenni minden olyan 
információt, amely a jelen cikk (1), (2) és 
(2a) bekezdésben említett minőségi és 
környezetvédelmi és szociális 
standardoknak való megfelelés 
bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.

Or. en

Módosítás 291
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hivatalos jegyzékben való 
nyilvántartásból, illetve a tanúsítványból 
kitűnő adatokat indokolás nélkül nem lehet 
vitatni. A szerződéskötés odaítélésekor a 
társadalombiztosítási járulékfizetésre és az 
adófizetésre vonatkozóan bármely 
bejegyzett gazdasági szereplőtől kiegészítő 
igazolás kérhető.

A hivatalos jegyzékben való 
nyilvántartásból, illetve a tanúsítványból 
kitűnő adatokat indokolás nélkül nem lehet 
vitatni. A szerződéskötés odaítélésekor a 
társadalombiztosítási járulékfizetésre és az 
adófizetésre vonatkozóan bármely 
bejegyzett gazdasági szereplőtől kiegészítő 
igazolást kérnek.

Or. en

Módosítás 292
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések 
sérelme nélkül, az ajánlatkérő szerv a 
szerződéseket a következő szempontok 
valamelyike alapján ítéli oda:

törölve

Or. de

Módosítás 293
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a következő szempontok valamelyike 

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül a szerződéseket a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat alapján ítélik oda. 
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alapján ítéli oda: Az ajánlatkérő szerv a kiszámítandó ár-
érték arányt megállapíthatja a 67. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklusköltség 
meghatározására irányuló módszer
alapján.

Or. de

Módosítás 294
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a következő szempontok valamelyike 
alapján ítéli oda:

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a gazdasági szempontból legelőnyösebb, 
legfenntarthatóbb és a kollektív 
szerződésekben megegyezéssel 
megállapított szabályokat tartalmazó 
ajánlatnak ítéli oda:

Or. de

Módosítás 295
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a következő szempontok valamelyike 
alapján ítéli oda: 

Az egyes szolgáltatások díjazására és a 
szociális normák minimális betartására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a következő szempontok valamelyike 
alapján ítéli oda: 
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Or. fr

Módosítás 296
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; törölve

Or. de

Módosítás 297
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; törölve

Or. de

Módosítás 298
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; a) a társadalmilag, környezetileg és 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat;

Or. en
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Módosítás 299
Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. de

Módosítás 300
Jutta Steinruck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. de

Módosítás 301
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. b) a legalacsonyabb költség. Amennyiben 
a szerződést a legalacsonyabb költség 
alapján ítélik oda, az ajánlatkérő szerv az 
ajánlati/részvételi felhívásban vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban külön megindokolja ennek 
okait.

Or. en
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Módosítás 302
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) innovatív minőségi szociális 
kritériumok.

Or. fr

Módosítás 303
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag, társadalmilag és 
környezetileg legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával vagy 
annak előállításával kapcsolatos egyéb 
szempontokat is magukban foglalnak, 
úgymint:

Or. en

Módosítás 304
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint: 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken, valamint a szociális normák 
minimális betartásán kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint: 

Or. fr

Módosítás 305
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, 
az innovatív jelleget, valamint az egész 
életciklus alatti környezeti hatást;

Or. lt

Módosítás 306
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
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tapasztalata is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a helyettesek azonos szervezeti és 
minőségi szintet biztosítanak;

tapasztalata, valamint bármely 
alvállalkozó szakképesítése és szakmai 
magatartása is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a helyettesek azonos szervezeti, 
szakképesítési és tapasztalati szintet 
biztosítanak;

Or. en

Módosítás 307
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a helyettesek azonos szervezeti és minőségi 
szintet biztosítanak;

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata, valamint bármely 
alvállalkozó kapacitásai, képességei és 
szakmai magatartása is figyelembe 
vehető, ami azzal a következménnyel jár, 
hogy a szerződés odaítélését követően az 
adott alkalmazottak csak az ajánlatkérő 
szerv hozzájárulásával helyettesíthetők, és 
a további alvállalkozásba adás is csak az 
ajánlatkérő szerv hozzájárulásával 
megengedett; az ajánlatkérő szervnek 
ellenőriznie kell, hogy a helyettesek azonos 
szervezeti és minőségi szintet biztosítanak;

Or. en

Módosítás 308
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– a 2. cikk 22. pontjában említett –
életciklusának bármely más szakaszához 
kapcsolódó sajátos folyamat, amennyiben 
ezek a kritériumok a (4) bekezdéssel 
összhangban kerültek megállapításra és 
azok az említett folyamatokban 
közvetlenül érintett tényezőkre 
vonatkoznak, továbbá az igényelt építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
előállításának, illetve nyújtásának sajátos 
folyamatát jellemzik.

törölve

Or. en

Módosítás 309
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
esetben az ajánlatkérő szerv minden egyes, 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, a beszerzési 
dokumentumokban, illetve 
versenypárbeszéd esetében az 
ismertetőben.

Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
esetben az ajánlatkérő szerv minden egyes, 
a gazdaságilag, társadalmilag és 
környezetileg legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, a beszerzési 
dokumentumokban, illetve 
versenypárbeszéd esetében az 
ismertetőben.

Or. en
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Módosítás 310
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
67 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

Or. en

Módosítás 311
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szervek 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 feltételek mindegyikét:

Abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szervek a költségeket az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer segítségével értékelik, a 
közbeszerzési dokumentumokban fel kell 
tüntetniük az életciklus-költségek 
kiszámításához alkalmazott módszert. Az 
alkalmazott módszert egyszerűsíteni kell, 
hogy hozzáférhető legyen a kkv-k 
számára, és teljesítenie kell az alábbi 
feltételek mindegyikét:

Or. en
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Módosítás 312
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szervek 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 feltételek mindegyikét:

Abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szervek a költségeket az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer segítségével értékelik, a 
közbeszerzési dokumentumokban fel kell 
tüntetniük az életciklus-költségek 
kiszámításához alkalmazott módszert, és 
meg kell adniuk az életciklus-költségek 
kiszámításának módszerét minden 
ajánlattevőnek. Az alkalmazott 
módszernek teljesítenie kell az alábbi 
feltételek mindegyikét:

Or. en

Módosítás 313
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a módszer kidolgozása tudományos 
adatok alapján történt vagy egyéb, objektív 
módon ellenőrizhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumokon 
alapul;

a) a módszer kidolgozása az érdekelt 
felekkel szoros együttműködésben, 
tudományos adatok alapján történt vagy 
egyéb, objektív módon ellenőrizhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumokon 
alapul;

Or. en

Módosítás 314
Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ismétlődő vagy folyamatos 
alkalmazásra hozták létre;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés kizárná azt a lehetőséget, hogy egy adott szerződésre alkalmas kész 
módszertant alkalmazzanak, ami a jelenlegi irányelvek alapján lehetséges.

Módosítás 315
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ismétlődő vagy folyamatos alkalmazásra 
hozták létre;

b) a szállítókkal tesztelték és igazolták, és 
ismétlődő vagy folyamatos alkalmazásra 
hozták létre;

Or. en

Módosítás 316
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervnek lehetővé kell 
tennie a gazdasági szereplők számára, hogy 
ajánlataik életciklus-költségeit más 
módszer segítségével számítsák ki, feltéve, 
hogy bizonyítják: a módszer megfelel az 
a), b) és c) pontban rögzített 

Az ajánlatkérő szervnek lehetővé kell 
tennie a gazdasági szereplők számára, hogy 
ajánlataik életciklus-költségeit más 
módszer segítségével számítsák ki, feltéve, 
hogy bizonyítják: a módszer megfelel az 
a), b) és c) pontban rögzített 
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követelményeknek, és egyenértékű az 
ajánlatkérő szerv által jelzett módszerrel.

követelményeknek, és egyenértékű az 
ajánlatkérő szerv által jelzett módszerrel.
Azonban annak érdekében, hogy ne 
különböztessék meg azokat az 
ajánlattevőket, akik pénzt és időt 
fordítanak az ajánlatkérő szerv által jelzett 
módszertannak való megfelelésre, az 
ajánlatkérő szerv harmadik fél által 
tanúsított dokumentumot kérhet az 
egyenértékűség teljesítésének 
bizonyítékaként.

Or. en

Módosítás 317
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni, ha a 66. cikk (1) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.

Az uniós jogalkotási aktus részeként 
ágazatspecifikus jogszabályok alapján 
vagy az európai műszaki leírások 
részeként az életciklus-költségek 
kiszámítására elfogadott közös módszert 
úgy kell tekinteni, hogy teljesíti a (2) 
bekezdés kritériumait, és szerepeltethető a 
66. cikk (1) bekezdésében említett 
odaítélési szempontok között.

Or. en

Indokolás

Ösztönözni kell az ajánlatkérő szerveket, hogy vegyék figyelembe az életciklus-költségeket. 
Azonban a számítási módszer kidolgozása során még mindig problémák merülnek fel. Az 
uniós módszer kötelező használata túlságosan ambiciózus cél, emellett az európai 
közbeszerzési jogszabály minimumkövetelményeket állapít meg, amelyeknél az ajánlatkérő 
szervek szigorúbb követelményeket állapíthatnak meg, amennyiben azok megfelelnek a 
Szerződés elveinek és az odaítélési kritériumok egyedi követelményeinek.
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Módosítás 318
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni, ha a 66. cikk (1) bekezdésében 
említett odaítélési szempontok között az 
életciklus-költségek meghatározása is 
szerepel.

Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, akkor ezeket a jogalkotási 
aktusokat az érdekelt felekkel szorosan 
egyeztetve kell elfogadni. Ezt a közös 
módszert kell alkalmazni, ha a 66. cikk (1) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.

Or. en

Módosítás 319
Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felszámított ár vagy költség 
több mint 50%-kal alacsonyabb, 
mint a többi ajánlattevő átlagos árai, 
illetve költségei;

a) a felszámított ár vagy költség 
több mint 25%-kal alacsonyabb, 
mint a többi ajánlattevő átlagos árai, 
illetve költségei, illetve 15%-kal 
alacsonyabb a szolgáltatási és 
munkaerő-igényes, építési 
beruházásra irányuló szerződések 
tekintetében;

Or. en

Indokolás

A kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat megállapításához egy 
feltétel nem elegendő. Az 50%-os és 10%-os értékhatár túlságosan magas, és azt jelentősen 



PE491.021v01-00 128/158 AM\903863HU.doc

HU

csökkenteni kell, különösen akkor, ha a szolgáltatási és építési beruházásra irányuló 
szerződések munkaerőköltségei teszik ki a szerződés legnagyobb részét, ami ahhoz vezethet, 
hogy alákínálnak a béreknek és a feltételeknek. 

Módosítás 320
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felszámított ár vagy költség több mint 
20%-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;

b) a felszámított ár vagy költség több mint 
30%-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;

Or. en

Módosítás 321
Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felszámított ár vagy költség több mint 
20%-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;

b) a felszámított ár vagy költség több mint 
10%-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;

Or. en

Indokolás

A kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat megállapításához egy 
feltétel nem elegendő. Az 50%-os és 10%-os értékhatár túlságosan magas, és azt jelentősen 
csökkenteni kell, különösen akkor, ha a szolgáltatási és építési beruházásra irányuló 
szerződések munkaerőköltségei teszik ki a szerződés legnagyobb részét, ami ahhoz vezethet, 
hogy alákínálnak a béreknek és a feltételeknek.

Módosítás 322
Stephen Hughes
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Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. törölve

Or. en

Indokolás

A kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatokra vonatkozó szabályokat 
a benyújtott ajánlatok számától függetlenül alkalmazni kell.

Módosítás 323
Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az ajánlatok egyéb okok miatt 
tűnnek kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv akkor 
is kérhet ilyen magyarázatot.

2) Ha az ajánlatok kirívóan alacsony 
ellenértéket tartalmazónak tűnnek

a) alvállalkozó igénybevétele miatt, vagy

b) más okokból, az ajánlatkérő 
szerv akkor is magyarázatot kér, 
különösen azokban az esetekben, 
amikor a felszámított árak vagy 
költségek alacsonyabbak, mint a 
jelenlegi szereplőnek fizetett árak 
és díjak, illetve ha a felszámított 
árak vagy költségek 
alacsonyabbak, mint a más 
jelenlegi vagy hasonló 
közbeszerzési eljárások 
eredményeként megállapított árak.

Or. en

Módosítás 324
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
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Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az ajánlatok egyéb okok miatt 
tűnnek kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv akkor 
is kérhet ilyen magyarázatot.

(2) Ha az ajánlatok egyéb okok miatt 
tűnnek kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv akkor 
is ilyen magyarázatot kér, különösen 
azokban az esetekben, amikor a 
felszámított árak vagy költségek 
alacsonyabbak, mint a jelenlegi 
szereplőnek fizetett árak és díjak, illetve 
ha a felszámított árak vagy költségek 
alacsonyabbak, mint a más jelenlegi vagy 
hasonló közbeszerzési eljárások 
eredményeként megállapított árak.

Or. en

Módosítás 325
Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) és (2) bekezdésben említett 
magyarázatok mindenekelőtt a 
következőkkel lehetnek kapcsolatosak:

Az (1) és (2) bekezdésben említett 
magyarázatok mindenekelőtt a 
következőkkel kapcsolatosak:

Or. en

Módosítás 326
Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió szociális, munkaügyi vagy
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 

d) az építési beruházás, a 
szolgáltatásnyújtás és az árubeszerzés 
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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;

helyén alkalmazandó, szociális és 
foglalkoztatási védelemmel és a 
munkakörülményekkel kapcsolatos 
rendelkezések betartása a nemzeti 
jogszabályokban és/vagy kollektív 
megállapodásokban vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi
munkajogi rendelkezésekben 
meghatározottak szerint;

Or. en

Indokolás

Az építési beruházás vagy szolgáltatás árának vagy költségének okaként be kell illeszteni a 
munkaügyi és szociális követelmények betartását is. A módosítás azt hivatott biztosítani, hogy 
ne nyerhesse el a szerződést azzal, hogy nem tartja be a szociális és munkaügyi 
jogszabályokat.

Módosítás 327
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
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 Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályainak 
betartása, illetve az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási feltételekkel, például a 
munkahelyi egészséggel és biztonsággal –
beleértve azoknak a munkavállalóknak a 
védelmét is, akik az egészségvédelem és 
biztonság javítására törekednek a 
munkahelyükön – , a 
társadalombiztosítással és a 
munkakörülményekkel kapcsolatos 
kötelezettségek betartása az uniós és 
nemzeti jogszabályokban, rendeletekben 
vagy közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív megállapodásokban és 
szerződésekben és a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi munkajogi 
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rendelkezésekben megállapítottak szerint; 
ezek a kötelezettségek határokon átnyúló 
helyzetekben is alkalmazandók, amikor az 
egyik tagállam munkavállalói egy másik 
tagállamban nyújtanak szolgáltatásokat, 
vagy ha ezek nem alkalmazandók, az 
azonos szintű védelmet biztosító 
rendelkezések betartása;

Or. en

Módosítás 328
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
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 és nemzeti szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi 
jogszabályok vagy a XI. 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;

Or. en

Módosítás 329
Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az ajánlattevő állami 
támogatások megszerzésére 
vonatkozó lehetősége.

törölve
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Or. en

Módosítás 330
Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az ajánlattevő állami 
támogatások megszerzésére 
vonatkozó lehetősége.

törölve

Or. en

Módosítás 331
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján ellenőrzi a 
megadott információkat. 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.

Az ajánlatkérő szerv az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján ellenőrzi a 
megadott információkat. 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 kapott indokolás nem 
kielégítő.

Or. en

Módosítás 332
Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján ellenőrzi a 
megadott információkat. 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.

Az ajánlatkérő szerv az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján ellenőrzi a 
megadott információkat. Elutasítja az 
ajánlatot, ha a bizonyíték nem indokolja a 
felszámított ár vagy költségek alacsony 
szintjét, figyelembe véve a (3) 
bekezdésben említett elemeket.

Or. en

Módosítás 333
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv 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 XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

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

Or. en

Módosítás 334
Stephen Hughes

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés



AM\903863HU.doc 135/158 PE491.021v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv 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 XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget a 
(3) bekezdés d) pontjában meghatározott 
rendelkezéseknek.

Or. en

Módosítás 335
Inês Cristina Zuber

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a) tekintettel kell lenni a gazdasági 
szempontból veszteséges tagállamokra, 
annak érdekében, hogy ezen országokban 
ne váljon lehetetlenné az állami 
beruházások támogatása;

Or. pt

Módosítás 336
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70. cikk 70. cikk

Szerződésteljesítési feltételek Szerződésteljesítési feltételek
Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
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pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek az 
építési beruházás, szolgáltatásnyújtás 
vagy árubeszerzés helyszínén 
alkalmazandó, a szociális és
foglalkoztatási feltételekkel, például a 
munkahelyi egészséggel és biztonsággal –
beleértve azoknak a munkavállalóknak a 
védelmét is, akik az egészségvédelem és 
biztonság javítására törekednek a 
munkahelyükön – , a 
társadalombiztosítással és a 
munkakörülményekkel kapcsolatos 
kötelezettségeket foglalnak magukban az 
uniós és nemzeti jogszabályokban, 
rendeletekben vagy közigazgatási 
rendelkezésekben, választottbírósági 
ítélkezési gyakorlatban, kollektív 
megállapodásokban és szerződésekben és 
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapította szerint; ezek a 
kötelezettségek határokon átnyúló 
helyzetekben is alkalmazandók, amikor az 
egyik tagállam munkavállalói egy másik 
tagállamban nyújtanak szolgáltatásokat. 
Tartalmazhatnak arra vonatkozó 
követelményt is, hogy a gazdasági 
szereplők irányozzanak elő kompenzációt 
az áringadozásból (fedezeti ügylet) eredő 
olyan árnövekedési kockázatokra, amelyek 
jelentős hatással lehetnek a szerződések 
teljesítésére.

Or. en

Módosítás 337
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk



AM\903863HU.doc 137/158 PE491.021v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 cikk 70 cikk
Szerződésteljesítési feltételek Szerződésteljesítési feltételek

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak, és az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási feltételekkel, például a 
munkahelyi egészséggel és biztonsággal –
beleértve azoknak a munkavállalóknak a 
védelmét is, akik az egészségvédelem és 
biztonság javítására törekednek a 
munkahelyükön – , a 
társadalombiztosítással és a 
munkakörülményekkel kapcsolatos 
kötelezettségeket foglalnak magukban az 
uniós és nemzeti jogszabályokban, 
rendeletekben vagy közigazgatási 
rendelkezésekben, választottbírósági 
ítélkezési gyakorlatban, kollektív 
megállapodásokban és szerződésekben és 
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapította szerint; ezek a 
kötelezettségek határokon átnyúló 
helyzetekben is alkalmazandók, amikor az 
egyik tagállam munkavállalói egy másik 
tagállamban nyújtanak szolgáltatásokat. 
Tartalmazhatnak arra vonatkozó 
követelményt is, hogy a gazdasági 
szereplők irányozzanak elő kompenzációt 
az áringadozásból (fedezeti ügylet) eredő 
olyan árnövekedési kockázatokra, amelyek 
jelentős hatással lehetnek a szerződések 
teljesítésére.

Or. en
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Módosítás 338
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70 cikk 70 cikk
Szerződésteljesítési feltételek Szerződésteljesítési feltételek

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból 
(különböző fedezeti stratégiákat 
alkalmazva, beleértve az árkiigazítási 
képletek használatát is) eredő olyan 
árnövekedési kockázatokra, amelyek 
jelentős hatással lehetnek a szerződések 
teljesítésére.

Or. en

Módosítás 339
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
70 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70a. cikk
Adózással, környezetvédelemmel, 

munkavédelmi rendelkezésekkel és 
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munkafeltételekkel kapcsolatos 
kötelezettségek

Az ajánlatkérő szerv az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációban megnevezheti 
– vagy valamely tagállam által kötelezhető 
arra, hogy megnevezze – azt a szervet vagy 
szerveket, amelytől, illetve amelyektől a 
részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő 
megfelelő tájékoztatást kaphat az építési 
beruházás kivitelezése, illetve a 
szolgáltatás teljesítése területén 
szokásosan alkalmazott, adózással, 
környezetvédelemmel, munkavédelmi 
rendelkezésekkel és munkafeltételekkel 
kapcsolatos kötelezettségekről, amelyeket 
az építési területen végzendő építési 
munkákra, illetve a szerződés teljesítése 
során nyújtott szolgáltatásokra alkalmazni 
kell.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
tájékoztatást adó ajánlatkérő szerv 
felhívja az ajánlattevőket vagy a 
közbeszerzési eljárásban részvételre 
jelentkezőket arra, hogy nyilatkozzanak 
arról, hogy ajánlatuk elkészítésénél 
figyelembe vették az építési beruházás 
kivitelezése, illetve a szolgáltatásnyújtás 
helyén rendszerint alkalmazott 
munkavédelmi rendelkezésekkel és 
munkafeltételekkel kapcsolatos 
kötelezettségeket.
(3) Azok a tagállamok, ahol (az állami 
szektoron belül) védik az olyan állami 
alkalmazottakat, akik feljelentést tesznek, 
kérhetik, hogy a gazdasági szereplő által 
alkalmazott munkavállaló ezzel 
egyenértékű védelemben részesüljön, ha a 
gazdasági szereplő államilag 
finanszírozott szolgáltatásokat lát el.

Or. en

Módosítás 340
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel



PE491.021v01-00 140/158 AM\903863HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti az 
ajánlatkérő szervet 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 szerv kéri az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti az 
ajánlatkérő szervet 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, tájékoztatást adva az 
alvállalkozó nevéről, kapcsolattartási 
adatairól és jogi képviselőiről. Az 
alvállalkozói lánc bármilyen 
változtatására a gazdasági szereplő tesz 
javaslatot, és azt az ajánlatkérő szervnek 
jóvá kell hagynia. A javasolt változtatást 
elutasítják, ha az nem garantálja az 54. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
általános elvet, vagy ha az 55. cikkben 
meghatározott kizárási feltételek egyike 
alkalmazandó. Az alvállalkozói lánc 
minden változtatásának biztosítania kell 
ezen irányelv rendelkezéseinek és a 
közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott feltételeknek a betartását, 
és garantálnia kell, hogy a szerződéshez 
kapcsolódó feladatok teljesítése 
egyenértékű az ajánlatban 
meghatározottal. Amennyiben a javasolt 
változtatás új alvállalkozó bevonását is 
tekintetbe veszi, a fővállalkozó megadja 
annak nevét, kapcsolattartási adatait és 
jogi képviselőit.

Or. en

Módosítás 341
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

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

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére - és ha a 
szerződés jellege azt megengedi - az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

törölve

Or. en

Módosítás 342
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére - és ha a 
szerződés jellege azt megengedi - az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

törölve

Or. en
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Módosítás 343
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a 
fővállalkozó és az alvállalkozó 
felelősségének a kérdését. A tagállamok 
egyetemleges felelősségi rendszert írnak 
elő az alvállalkozói láncban lefelé.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
fővállalkozó és bármely közvetlen 
alvállalkozó kezesként közvetlenül 
felelősségre vonható legyen az 
alvállalkozó mellett vagy az alvállalkozó 
helyett minden olyan kötelezettségért, 
amely abból adódik, hogy az alvállalkozó 
nem teljesíti az alapvető jogokkal, 
egészségvédelmi és biztonsági 
követelményekkel, szociális szabályokkal 
és normákkal, foglalkoztatási feltételekkel 
és munkakörülményekkel, munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal és a 
társadalombiztosítással kapcsolatos 
kötelezettségeket az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, az uniós és 
nemzeti jogszabályokban, rendeletekben 
vagy közigazgatási rendelkezésekben, 
kollektív megállapodásokban és 
szerződésekben és a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi munkajogi 
rendelkezésekben megállapította szerint; 
ezek a kötelezettségek határokon átnyúló 
helyzetekben is alkalmazandók, amikor az 
egyik tagállam munkavállalói egy másik 
tagállamban nyújtanak szolgáltatásokat. 
Ez minden további feltétel nélkül 
alkalmazandó, különösen azon feltétel 
nélkül, hogy a felelősségre vont személy 
vagy személyek közvetlenül hibásak 
legyenek.
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A tagállamok a nemzeti jog alapján 
szigorúbb felelősségi szabályokat is 
előírhatnak.
Az ajánlatkérő szerv a fővállalkozóval 
kötött szerződésében, és az összes köztes 
alvállalkozó az alvállalkozóival kötött 
szerződésekben előírja, hogy amennyiben 
okkal feltételezhetik, hogy alvállalkozójuk 
megsérti a második albekezdésben említett 
szabályokat, a közvetlen alvállalkozó 
haladéktalanul intézkedik a helyzet 
orvoslására, és ennek elmulasztása esetén 
a szerződést megszüntetik..
Amennyiben a szerződés megszüntetése és 
az érintett alvállalkozó leváltása a 
vállalkozás átruházása formájában 
történik a 2001/23/EK irányelvben 
meghatározottak szerint, akkor az említett 
irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A munkavállalói jogokkal való visszaélés elkerülése érdekében egyetemleges felelősségi 
rendszert kell létrehozni az alvállalkozói láncban lefelé.

Módosítás 344
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

(3) Az (1) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

Or. en

Indokolás

A munkavállalói jogokkal való visszaélés elkerülése érdekében egyetemleges felelősségi 
rendszert kell létrehozni az alvállalkozói láncban lefelé.
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Módosítás 345
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
71 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71a. cikk
A közbeszerzési dokumentumokban az 
ajánlatkérő szerv kiköti, hogy az 
ajánlattevőre alkalmazandó feltételek és 
követelmények azokra a harmadik felekre 
is alkalmazandók, akik alvállalkozóként a 
szerződés egy részét teljesítik.

Or. nl

Módosítás 346
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
71 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71b. cikk
A 2001/23/EK irányelvben említett 
körülmények esetén ezt az irányelvet az 
építési beruházás, áruk vagy 
szolgáltatások egy vagy több ajánlatkérő 
szerv által az említett ajánlatkérő szervek 
által kiválasztott gazdasági szereplőktől 
történő megvásárlására vagy más 
formában történő megszerzéséra is 
alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy az 
építési beruházást, árukat vagy 
szolgáltatásokat közcélra szánták-e ezen 
közbeszerzési irányelv összefüggésében.

Or. nl
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Módosítás 347
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor az első albekezdés nem 
érvényes abban az esetben, ha az eredeti 
vállalkozó helyébe egyetemes vagy 
részleges jogutódlás révén, vállalati 
átszervezési műveleteket vagy 
fizetésképtelenséget követően egy másik 
gazdasági szereplő lép, amely megfelel az 
eredetileg megállapított minőségi 
kiválasztási szempontoknak, feltéve, hogy 
ezzel nem jár együtt a szerződés egyéb 
lényeges módosítása, és hogy ez nem a 
jelen irányelv alkalmazásának 
megkerülését célozza.

Ugyanakkor az első albekezdés nem 
érvényes abban az esetben, ha az eredeti 
vállalkozó helyébe egyetemes vagy 
részleges jogutódlás révén, vállalati 
átszervezési műveleteket vagy 
fizetésképtelenséget követően egy másik 
gazdasági szereplő lép, amely megfelel az 
eredetileg megállapított minőségi 
kiválasztási szempontoknak, feltéve, hogy 
ezzel nem jár együtt a szerződés egyéb 
lényeges módosítása, és hogy ez nem a 
jelen irányelv alkalmazásának 
megkerülését célozza. Az első albekezdés 
nem alkalmazandó az ajánlatkérő szerv 
szerkezetátalakításakor sem, mivel az 
ajánlatkérő szerv jogosult átruházni a 
megállapodást egy harmadik félre, aki 
felelős az ajánlatkérő szerv feladataiért.

Or. en

Módosítás 348
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 5%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 10%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 



PE491.021v01-00 146/158 AM\903863HU.doc

HU

módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 349
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek - az 
alkalmazandó nemzeti kötelmi jog által 
meghatározott feltételek szerint -
lehetőségük legyen a közbeszerzési 
szerződés felmondására annak tartama 
alatt, ha a következő feltételek valamelyike 
teljesül:

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a közbeszerzési szerződés 
felmondására a nemzeti kötelmi jog 
legyen az irányadó. A tagállamok, amikor 
lehetőséget adnak az ajánlatkérő 
szerveknek - az alkalmazandó nemzeti 
kötelmi jog által meghatározott feltételek 
szerint - a közbeszerzési szerződés 
felmondására annak tartama alatt, 
megkövetelhetik, hogy a következő 
feltételek valamelyike teljesüljön:

Or. en

Módosítás 350
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést kíván odaítélni a 
74. cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, ezt a szándékát 
ajánlati/részvételi felhívásban teszi közzé.

törölve

Or. en
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Módosítás 351
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet H. és I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.

Az (1) bekezdésben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk.

Or. en

Módosítás 352
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások egyedi kezelése csak akkor indokolt, ha azt az összes hasonló jellegű 
szolgáltatásra alkalmazzák. A jogi szolgáltatásokra ugyanazok a titoktartási szabályok 
vonatkoznak, így azokat nem szabad megkülönböztetni.

Módosítás 353
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés
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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 ajánlatkérő szervek figyelembe 
vegyék az adott szolgáltatások 
sajátosságait.

törölve

Or. en

Módosítás 354
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Irányelvre irányuló javaslat
76 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 ajánlatkérő szervek 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 megkülönbözetésmentesség
és a gazdasági szereplőkkel való egyenlő 
bánásmód elvének teljes körű betartását, 
valamint lehetővé teszik, hogy az 
ajánlatkérő szervek figyelembe vegyék az 
adott szolgáltatások sajátosságait.

Or. en

Módosítás 355
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

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

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
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 ajánlatkérő szervek 
figyelembe vehessék a szolgáltatások 
magas szintű minőségének, 
folyamatosságának, hozzáférhetőségének, 
elérhetőségének és átfogóságának 
biztosításával kapcsolatos igényt, az 
igénybevevők különböző kategóriáinak 
sajátos igényeit, ideértve a hátrányos 
helyzetű és kiszolgáltatott csoportokat is, a 
kkv-k részvétele előmozdításának 
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.

Or. en

Módosítás 356
Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
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 ajánlatkérő szervek 
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.
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Or. en

Módosítás 357
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
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 ajánlatkérő szervek 
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 kizárják, hogy a szolgáltatót 
pusztán a szolgáltatásnyújtás ára alapján 
válasszák ki. 

Or. de

Módosítás 358
Riikka Manner, Sampo Terho

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
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 

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vegyék a szolgáltatások magas 
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, 
megfizethetőségének, elérhetőségének és 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 
felhatalmazását, elégedettségüket, a 
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a szolgáltatót nem pusztán a 
szolgáltatásnyújtás ára alapján kell 
kiválasztani.

társadalmi integrációt, valamint adott 
esetben az innovációt. A minőségi 
kritériumok kidolgozásakor az ajánlatkérő 
szervek utalhatnak a szociális 
szolgáltatások önkéntes európai minőségi 
keretének kritériumaira.

Or. en

Módosítás 359
Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) Az ajánlatkérő hatóságok dönthetnek 
úgy, hogy a szociális és egészségügyi 
szolgáltatások nyújtására irányuló 
közbeszerzési eljárásokban való részvételt 
nonprofit szervezetekre korlátozzák, 
feltéve, hogy az európai joggal 
összeegyeztethető nemzeti jog korlátozott 
hozzáférést ír elő bizonyos szolgáltatások 
tekintetében a nonprofit szervezetek 
javára, az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával összhangban. Az ajánlati 
felhívásnak hivatkoznia kell erre a 
rendelkezésre. Tiszteletben kell tartani az 
átláthatóság és az egyenlő bánásmód 
alapelveit.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint, különösen a C-70/95. sz. (Sodemare) ügyben 
hozott ítélet értelmében az ajánlatkérő hatóságok fenntarthatják a szerződéseket nonprofit 
szervezetek javára, ha ezt a korlátozást a nemzeti jog írja elő, és az összeegyeztethető az 
európai joggal, továbbá ha az szükséges és arányos a nemzeti jóléti rendszer bizonyos 
társadalmi céljainak eléréséhez.
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Módosítás 360
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) átfogó rálátást kell biztosítania a 
fenntartható beszerzési politikák 
végrehajtására, többek között azon 
eljárások tekintetében, amelyek figyelembe 
veszik a környezetvédelmi és a társadalmi
befogadással kapcsolatos megfontolásokat
- ideértve a fogyatékkal élők hozzáférését 
is -, vagy támogatják az innovációt;

b) átfogó rálátást kell biztosítania a 
fenntartható beszerzési politikák 
végrehajtására, többek között azon 
eljárások tekintetében, amelyek figyelembe 
veszik a környezetvédelmi 
megfontolásokat és a társadalmi 
kritériumokat, mint például a nemek 
közötti egyensúly, az etikus kereskedelem 
és a társadalmi integrációt - ideértve a 
fogyatékkal élők hozzáférését is -, 
valamint a fogyatékkal élő, hátrányos 
helyzetű vagy kiszolgáltatott 
munkavállalók foglalkoztatási 
lehetőségeit, vagy támogatják az 
innovációt;

Or. en

Módosítás 361
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő jelentéskészítésre;

d) átfogó és gyakorlati figyelmeztető- és 
nyomon követő rendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség, más 
súlyos szabálytalanságok, valamint az 54., 
55. és 71. cikkben említett rendelkezések 
egyedi megsértésének megelőzésére, 
felderítésére és az ilyen esetekről való 
megfelelő jelentéskészítésre;

Or. en
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Módosítás 362
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Irányelvre irányuló javaslat
84 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 ajánlatkérő szerveknek, 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 szakmai szövetségek és hasonló 
testületek által a közbeszerzési szabályok 
konkrét esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 
kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérő szerveknek, amelyek 
azt döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;

Or. en

Módosítás 363
Ramona Nicole Mănescu

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 8 a bekezdés (új)

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..

Or. en

Módosítás 364
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
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Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelesek az ajánlatkérő 
szervek számára technikai támogatási 
struktúrákat elérhetővé tenni a beszerzési 
eljárások előkészítése és megvalósítása 
során, jogi és gazdasági tanács, 
iránymutatás és segítség nyújtása 
érdekében. A tagállamok ezenkívül 
kötelesek gondoskodni arról, hogy minden 
ajánlatkérő szerv megfelelő segítséget és 
tanácsot kaphasson az egyedi kérdésekkel 
kapcsolatban.

(1) A tagállamok kötelesek az ajánlatkérő 
szervek számára technikai támogatási 
struktúrákat elérhetővé tenni a beszerzési 
eljárások előkészítése és megvalósítása 
során, jogi és gazdasági tanács, 
iránymutatás és segítség nyújtása 
érdekében. A tagállamok ezenkívül 
kötelesek gondoskodni arról, hogy minden 
ajánlatkérő szerv megfelelő segítséget és 
tanácsot kaphasson az egyedi kérdésekkel 
kapcsolatban, különösen az 54., 55. és 71. 
cikkben említett rendelkezések 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 365
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak róla, hogy az 
érdekelt gazdasági szereplők könnyen 
hozzáférhessenek az építési beruházás 
kivitelezése, illetve a szolgáltatás 
teljesítése szerinti tagállamban, régióban 
vagy településen hatályos, adózási, 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
kötelezettségekre vonatkozó megfelelő 
információhoz, amelyeket az építési 
területen végzendő építési munkákra, 
illetve a szerződés teljesítése során 
nyújtott szolgáltatásokra alkalmazni kell.

A tagállamok gondoskodnak róla, hogy az 
érdekelt gazdasági szereplők könnyen 
hozzáférhessenek az építési beruházás 
kivitelezése, illetve a szolgáltatás 
teljesítése helyén alkalmazandó adózási, 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
kötelezettségekre vonatkozó megfelelő 
információhoz. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ajánlatkérő szervek megadják, 
hogy a szerződés dokumentációjában hol 
találhatók meg az információk.

Or. en
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Módosítás 366
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
ajánlatkérő szerv felhívja az 
ajánlattevőket vagy a közbeszerzési 
eljárásban részvételre jelentkezőket arra, 
hogy nyilatkozzanak arról, hogy ajánlatuk 
elkészítésénél figyelembe vették az építési 
beruházás kivitelezése, illetve a 
szolgáltatásnyújtás helyén alkalmazandó 
szociális és munkajogi kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

A módosítás újra bevezeti a közbeszerzésről szóló 2004/18/EK irányelv jelenlegi 27. cikkét.

Módosítás 367
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„szabvány”: valamely elismert 
szabványügyi testület által ismételt vagy 
folyamatos alkalmazás céljából elfogadott 
műszaki leírás, amelynek betartása nem 
kötelező és amely az alábbi kategóriák 
valamelyikébe tartozik;

„szabvány”: valamely elismert 
szabványügyi szervezet által ismételt vagy 
folyamatos használat céljából 
konszenzussal megállapított és elfogadott 
műszaki leírás, amelynek betartása nem 
kötelező és amely az alábbi kategóriák 
valamelyikébe tartozik;

Or. en

Módosítás 368
Sari Essayah
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Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „közös műszaki leírás”: olyan műszaki 
leírás, amelyet a tagállamok által elismert 
eljárásnak megfelelően vagy az európai 
szabványosításról [, valamint a 
89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 
2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/105/EK és a 2009/23/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról] szóló [XXX] európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 9. és 10. 
cikkének megfelelően állapítottak meg, és 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétettek;

4. „közös műszaki leírás”: olyan műszaki 
leírás, amelyet a tagállamok által elismert 
eljárásnak megfelelően vagy – az 
információs és kommunikációs 
technológiák terén – az európai 
szabványosításról [, valamint a 
89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 
2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/105/EK és a 2009/23/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról] szóló [XXX] európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 9. és 10. 
cikkének megfelelően állapítottak meg, és 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétettek;

Or. en

Módosítás 369
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
XI melléklet – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 94. számú egyezmény az állami 
szerződések munkaügyi záradékairól.

Or. en

Módosítás 370
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
XIII melléklet – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak igazolása, hogy a gazdasági 
szereplő nem áll az 55. cikk (3) 
bekezdésének b) pontjában említett 
fizetésképtelenségi vagy felszámolási 
eljárás alatt;

c) annak igazolása, hogy a gazdasági 
szereplő nincs az 55. cikk (3) 
bekezdésében és az 55. cikk (3a) (új) 
bekezdésében felsorolt helyzetek 
egyikében sem;

Or. en

Módosítás 371
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – II rész – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) megfelelő tanúsítványok vagy 
nyilatkozatok az uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó 
kollektív megállapodásokban 
meghatározott szociális és munkajogi 
szabályokról és előírásokról;

Or. en

Módosítás 372
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – II rész – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azon környezetvédelmi vezetési 
intézkedések megjelölése, amelyeket a 
gazdasági szereplő a szerződés teljesítése 
során alkalmazni tud;

f) azon környezetvédelmi vezetési és 
szociális intézkedések megjelölése, 
amelyeket a gazdasági szereplő a szerződés 
teljesítése során alkalmazni tud;

Or. en
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Módosítás 373
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – II rész – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) azon ellátásilánc-irányítási és 
ellenőrzési rendszerek megjelölése, 
amelyeket a gazdasági szereplő a 
szerződés teljesítése során alkalmazni 
tud;;

Or. en

Indokolás

Az ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek különösen fontosak akkor, amikor 
életciklus-jellemzőket alkalmaztak műszaki leírásként vagy odaítélési kritériumként. Ezek 
néhány szerződésteljesítési feltétel szempontjából is jelentőséggel bírnak majd. Semmi sem 
indokolja azt, hogy az ajánlatkérő szerv kérdéseket tehet fel az ajánlattevő műszaki 
felszereléséről és környezetvédelmi vezetési intézkedéseiről, az ajánlattevő ellátási lánccal 
kapcsolatos viszonyára vonatkozó rendszerekről és eljárásokról azonban nem.

Módosítás 374
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
16 melléklet – 2 oszlop – utolsó sor 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

CPV-kód Leírás

Iskolások és hallgatók szállítása

Or. en


