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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság közbeszerzésről szóló irányelvjavaslata meghatározó szerepet játszik az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia 
(COM(2010)2020) keretében. A közbeszerzésnek fokozottabban elő kell mozdítania a 
foglalkoztatás magas szintjét és más célok elérését is, mindenekelőtt a környezetvédelem és a 
szociálpolitika területén.

A Bizottság szándéka a javaslattal egyrészt a közkiadások hatékonyságának növelése a 
közpénzek gazdaságilag legelőnyösebb módon való felhasználásának elérése révén, másrészt 
„annak lehetővé tétele, hogy a beszerzők megfelelőbben alkalmazhassák a közbeszerzést az 
olyan közös társadalmi célok támogatására, mint például a környezetvédelem, [...] a 
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás elősegítése, valamint a lehető legjobb feltételek 
biztosítása a kiváló minőségű szociális szolgáltatások nyújtásához”. Ez a törekvés 
üdvözlendő, ugyanakkor a Bizottság javaslatai nem elég ambiciózusak, és joghatásuk is túl 
gyenge, főleg ami a társadalmi fenntarthatóságot illeti.

Az EU-ban a GDP mintegy 18%-a fordítódik árubeszerzésre, építésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló állami megbízásokra, ami azt jelenti, hogy a közbeszerzésre 
vonatkozó előírások reformja döntően előmozdíthatja a társadalmi fenntarthatóságot. Mivel itt 
közpénzekről van szó, különösen nagy a megbízó felelőssége abban, hogy ezt a pénzt ne 
rövidlátó módon adja ki, hanem úgy kezelje, mint a társadalomba való hosszú távú beruházás 
eszközét.

E cél eléréséhez azonban átfogóbb megközelítésre van szükség, amelyben különösen fontosak 
a következő szempontok:

- A legalacsonyabb árra vonatkozó kritériumot maradéktalanul el kell törölni. A 
„gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” kritériuma elég rugalmas ahhoz, hogy az ajánlathoz 
tartozó árat is magában foglalja. Annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, mi értendő 
„gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” alatt, azt „gazdaságilag legelőnyösebb és leginkább 
fenntartható” ajánlatnak kellene nevezni.

- Az alkalmazható munkahelyi és szociális követelményekről nemcsak a preambulumokban, 
hanem a jogszabály cikkeiben is említést kellene tenni. Valamennyi, nemzetközi 
megállapodásokban és európai előírásokban, valamint nemzeti jogszabályokban, bírósági 
ítéletekben vagy kollektív szerződésekben rögzített munkahelyi előírást be kell tartatni – a 
határokon átnyúló szituációkban is.

- Továbbmenve biztosítani kell az ajánlatkérőnek a lehetőséget, hogy másfajta szociális 
kritériumokat is beépítsen a műszaki leírásba, és/vagy kiegészítő kritériumokat kössön ki, pl. 
a hátrányos helyzetű csoportok számára is megfelelő munkafeltételek biztosítása, az 
esélyegyenlőség, a továbbképzési lehetőségekhez való hozzáférés vagy a tisztességes 
kereskedelem tekintetében. Már az eljárás kezdetén tudni kellene értékelni, hogy az 
ajánlattevő ezeket a kritériumokat is teljesíteni tudja-e. Ide kellene tartozniuk a közbeszerzés 
tárgyához kapcsolódó külső társadalmi költségeknek is.

- A különösen olcsó ajánlatok esetében szigorítani kell a kritériumokat, hiszen egy olyan 
ajánlat, amely a többi benyújtott ajánlatnál 25%-kal, vagy a következő legkedvezőbb 



PE485.939v02-00 4/51 PA\901907HU.doc

HU

ajánlatnál 10%-kal olcsóbb, kellően olcsó ahhoz, hogy bizonyos elemei magyarázatra 
szoruljanak.

- A bizottsági javaslat alvállalkozók bevonására vonatkozó előírásai nem elég szigorúak. Az 
ajánlattevőnek az ajánlatban nemcsak az alvállalkozó kérdésére kell kitérnie, hanem azt meg 
is kell neveznie és elérhetőségeinek, valamint jogi képviselőjének megjelölésével 
azonosíthatóvá kell tennie. Ezenkívül gondoskodni kell a fővállalkozó és valamennyi 
alvállalkozó büntethetőségéről a szociális és munkajogi, munka-egészségügyi és 
munkavédelmi előírások és munkafeltételek be nem tartása esetén.

- A szociális szolgáltatásokhoz biztosított új tőkének lehetővé kell tennie a személyeknek 
nyújtott szolgáltatások minőségének magasabb szintű védelmét. Ezért bizonyos minőségi 
kritériumok figyelembevételét kötelezővé kell tenni. Emellett az állami megbízásokat
semmiképpen sem szabad pusztán a legalacsonyabb ár alapján odaítélni. Ezenkívül 
kiegészítésre szorul a kizárási kritériumokról, az alvállalkozók bevonásáról és a munkahelyen 
alkalmazandó munkahelyi és szociális követelmények tiszteletben tartásáról szóló fejezet.

- A helyes végrehajtás érdekében ki kell egészíteni az irányításról szóló IV. fejezetet is. Ennek 
megfelelően azokat a sikeres ajánlattevőket, amelyeknél jelentős és tartós hiányosságok 
tapasztalhatók a megbízások végrehajtása terén, nyilvántartásba kell venni, amely a 
közbeszerzésekben részt vevő vállalkozások számára hozzáférhető, e nyilvántartásba való 
bekerülést pedig kizárási okként kell meghatározni. Az állami szerződések odaítélésére 
vonatkozó előírások, különösen a munkahelyen alkalmazandó munkahelyi és szociális 
előírások betartásának nyomon követése szintén a közfelügyeleti hatóság feladata.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke értelmében az Unió 
figyelembe veszi a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítására, a megfelelő 
szociális biztonság biztosítására, a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
valamint az oktatás, a képzés és az emberi 
egészség védelmének magas szintjére 
vonatkozó követelményeket. Ez az irányelv 
hozzájárul e célok eléréséhez azáltal, hogy 
ösztönzi a fenntartható közbeszerzést, a 
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szociális kritériumoknak a közbeszerzés 
valamennyi szakaszába való beépítését, 
valamint a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási feltételekről, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított kötelezettségek tiszteletben 
tartását; ezek a kötelezettségek olyan 
határokon átnyúló helyzetekben is 
alkalmazandók, amikor egy tagállam 
munkavállalói egy másik tagállamban 
nyújtanak szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás
A Lisszaboni Szerződésbe új elemként beépített horizontális szociális záradékra való 
hivatkozás elengedhetetlen feltétele a fenntartható közbeszerzésnek, valamint annak, hogy a 
horizontális szociális kritériumokat a közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszába beépítsék.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Indokolás
Az ILO 94. egyezménye kimondja, hogy a közbeszerzési szerződéseknek tartalmazniuk kell 
olyan munkajogi záradékokat, amelyek biztosítják a helyi munkavállalókkal szemben 
alkalmazottal egyenlő bánásmódot. Az ezen egyezményt ratifikáló tagállamok nem 
akadályozhatók e rendelkezések betartásában. Ez a kiegészítés különösen fontos a Bíróság C-
346/06. sz. ügyének (Rüffert) ismeretében.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Ez az irányelv biztosítja a 
munkavállalók jogainak a vállalkozások, 
üzletek vagy ezek részeinek átruházása 
esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK irányelv alkalmazását a 
vállalkozások átruházása esetén az 
egyenlő versenyfeltételekre és a 
munkavállalók védelmére vonatkozó 
szabályok tiszteletben tartásának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás
Amikor egy közhatóság a magánszférába szervez ki korábban házon belül ellátott funkciókat, 
az üzletátruházásra vonatkozó irányelv értelmében vett átruházásra kerülhet sor. Ilyenkor az 
üzletátruházásra vonatkozó irányelv alkalmazandó, amely ésszerű tájékoztatási és 
konzultációs eljárásokat ír elő, és tiltja a korábbi munkafeltételek megváltoztatását, az 
elbocsátást is ideértve.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) Az ajánlatkérő szerveknek széles körű 
mérlegelési jogkörük van, mely lehetővé 
teszi, hogy mind a műszaki leírásokat, 
mind az odaítélési szempontokat 
felhasználják céljaik eléréséhez, ideértve a 
fenntarthatósági célokat is. Feltéve, hogy 
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a tárgyhoz való kapcsolódás szabálya 
érvényesül, ez az irányelv nem kívánja 
tovább szűkíteni azon szempontok körét, 
amelyeket egy ajánlatkérő szerv a műszaki 
leírásban vagy az odaítélési 
kritériumokban meg kíván határozni.

Or. en

IndokolásA közbeszerzés szabályainak a nagyobb fenntarthatóságot kell célozniuk. A 
közhatóságoknak ezért széles körű mérlegelési jogkört kell hagyni arra, hogy fenntarthatósági 
szempontokat is szerepeltessen a műszaki leírásban és az odaítélési kritériumokban, feltéve, 
hogy érvényesül a tárgyhoz való kapcsolódás szabálya (amint azt a közbeszerzéshez 
kapcsolódó európai joggyakorlat megkívánja).

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
5 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5e) A műszaki leírás, az odaítélési 
kritériumok és a szerződésteljesítési 
feltételek nem a tartalmuk, hanem a 
közbeszerzési eljárásban játszott szerepük 
miatt kapnak megkülönböztetett figyelmet. 
A műszaki leírásban az ajánlatkérő szerv 
az abszolút követelményeket rögzíti. Az 
odaítélési kritériumok ezzel szemben 
lehetőséget adnak az ajánlatkérő szervnek 
a különböző szempont-kombinációk 
relatív előnyeinek összevetésére. Végezetül 
a szerződésteljesítési feltételek a szerződés 
végrehajtsának mikéntjét határozzák meg.

Or. en

Indokolás
The role of technical specifications, award criteria and contract performance clauses needs 
specification. The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they should 
be distinguished by their form and not by their content. This will open up the possibility of 
including sustainability objectives already in the technical specifications. Additionally, a 
distinction of technical specifications, award criteria and contract performance clauses by 
their content does not take into due consideration the "link to the subject matter" rule that 
applies for all three and it doesn't fully respect the contracting authorities' discretion to 
define and decide what they want to procure.
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Módosítás 6

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, 
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 

(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. Ezeket 
természetükből adódóan nehéz 
összeegyeztetni a közbeszerzésre 
alkalmazandó belső piaci szabályokkal. A 
közhatóságoknak ezért e szolgáltatások 
nyújtásának egyéb módjait kellene 
előnyben részesíteniük, azonban ha mégis 
közbeszerzési eljárás kiírása mellett 
döntenek, úgy biztosítaniuk kell a 
szociális szolgáltatások magas minőségét. 
A közbeszerzés keretében nyújtott ilyen 
szolgáltatások minőségének hatékonyabb 
védelme érdekében egy külön 
szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 eurós 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 
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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.

legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. A nemzeti, regionális 
és helyi hatóságoknak az általános érdekű 
szolgáltatások biztosításához, 
megrendeléséhez és megszervezéséhez 
fűződő jelentős szerepe és széles 
mérlegelési jogköre összhangban van az 
általános érdekű szolgáltatásokról szóló 
26. jegyzőkönyvvel, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 14. cikkével, 
valamint az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 36. cikkével is. Az irányelv 
szabályai figyelembe veszik ennek 
szükségességét, és csak az átláthatóság és 
az egyenlő bánásmód alapelveinek 
betartását írják elő, valamint gondoskodnak 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek olyan 
egyedi minőségi feltételeket 
alkalmazzanak a szolgáltatók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek, amelyek biztosítják a minőség 
és a biztonság magas szintjét, a 
megfizethetőséget, az egyenlő 
bánásmódot, valamint az általános 
hozzáférhetőség és a felhasználói jogok 
előmozdítását. Ez azt jelenti, hogy az 
olyan elvek, mint a szolgáltatások 
minősége, folytonossága, 
hozzáférhetősége, elérhetősége és átfogó 
jellege, valamint a demokratikus 
ellenőrzés és az elszámoltathatóság 
különösen fontosak. A tagállamok és/vagy 
a hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat –
ideértve a vertikális „házon belüli” 
szolgáltatásnyújtást vagy horizontális 
városok közötti (állami-állami) 
együttműködést – vagy bármely más
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 



PE485.939v02-00 10/51 PA\901907HU.doc

HU

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. A Bíróság esetjoga, 
és különösen a C-70/95. sz. (Sodemare) 
ügyben hozott határozata szerint az 
ajánlatkérő szervek szerződéseket 
tarthatnak fenn nonprofit szervezetek 
számára, ha a nemzeti jog lehetővé tesz 
ilyen korlátozást, és ez összeegyeztethető 
az uniós joggal, és ha ez szükséges és 
arányos a nemzeti jóléti rendszer egyes 
társadalmi célkitűzéseinek 
megvalósításával.

Or. en

Indokolás

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding. 
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Módosítás 7

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, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérő 

(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, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérő 
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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.

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 és egyéb életciklus-
jellemzőket tartalmaznak. Az ajánlatkérő 
szerveknek ennek megfelelően olyan 
odaítélési kritériumokat is alkalmazniuk 
kell, amelyek alkalmasak a 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
követelményeik értékelésére. Az
ajánlatkérő szervek műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával is meghatározhatják a 
megfelelő fenntarthatósági és minőségi 
standardokat.

Or. en

Módosítás 8

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 
leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését. Továbbá a választott szerződés-
odaítélési szempontok nem ruházhatnak 

(38) Az ajánlatkérő szervnek meg kell 
állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 
esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya, 
figyelembe véve a fenntarthatósági 
szempontokat is. E szempontok 
meghatározása függ a szerződés tárgyától, 
mivel a szempontoknak lehetővé kell 
tenniük az egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 
leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését. Továbbá a választott szerződés-
odaítélési szempontok nem ruházhatnak 
korlátlan választási szabadságot az 
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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.

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 9

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 
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 

(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 szerveknek az 
életciklus-költségek meghatározására 
irányuló módszer alkalmazásával kell 
meghatározniuk a gazdaságilag 
legelőnyösebb és legfenntarthatóbb
ajánlatot, feltéve hogy az alkalmazandó
módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
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 
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kialakított módszert kötelezővé kell tenni. kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 10

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 
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 

Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
életciklus-jellemzőkre, többek között adott
termelési folyamatokra – szociális és 
környezetvédelmi szempontokat is ideértve 
–, a szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára, a környezeti vagy szociális 
hatások minimalizálását vagy 
maximalizálását célzó működési vagy 
teljesítménykövetelményekre, vagy egy 
termék, illetve szolgáltatás életciklusának 
bármely egyéb szakaszával kapcsolatos 
valamilyen különleges folyamatra is 
kitérhessenek, feltéve, hogy azok 
kapcsolódnak a közbeszerzés tárgyához. A 
tárgyhoz való kapcsolódás követelményét 
tágan kell értelmezni. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára ezért lehetővé kell tenni, hogy az 
adott termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessenek
a műszaki leírásban és az odaítélési 
szempontok között. Ezek a jellemzők 
vonatkozhatnak például a termelési 
folyamatban részt vevő alkalmazottak 
egészségének védelmére, a nemek közötti 
egyensúlyra (pl. egyenlő bér, a munka és 
magánélet egyensúlya), a helyben 
biztosított szakképzéshez való 
hozzáférésre, a felhasználók bevonására 
és a velük folytatott konzultációra, a 
megfizethetőségre, az emberi jogokra és 
az etikus kereskedelemre vagy a szerződés 
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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.

teljesítésére kijelölt személyek közül a 
hátrányos helyzetű személyek (például 
tartósan munkanélküliek, romák, 
mingránsok, fiatal és idős 
munkavállalók), ill. a sérülékeny 
csoportokhoz tartozók társadalmi 
beilleszkedésének támogatására, 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 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 
szerepeltessék a műszaki leírásban vagy 
odaítélési szempontokként használják, 
mivel ez hatással lehet a szerződés 
teljesítésének minőségére és 
fenntarthatóságára, és ennek 
következtében az ajánlat gazdasági 
értékére. Ezenkívül az ajánlatkérő szervek 
a műszaki leírásba vagy az odaítélési 
szempontok közé beépíthetnek az 
életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső társadalmi költségekkel – például a 
termelésnek a közvetlen környezetre és a 
szomszédos közösségekre gyakorolt 
hatásával – összefüggő szociális 
megfontolásokat is. Az ajánlatkérő 
szerveknek a műszaki leírásban meg kell 
határozniuk a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási feltételekről, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
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társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított kötelezettségeket; ezek a 
kötelezettségek olyan határokon átnyúló 
helyzetekben is alkalmazandók, amikor 
egy tagállam munkavállalói egy másik 
tagállamban nyújtanak szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás
Amikor egy közhatóság a magánszférába szervez ki korábban házon belül ellátott funkciókat, 
az üzletátruházásra vonatkozó irányelv értelmében vett átruházásra kerülhet sor. Ilyenkor az 
üzletátruházásra vonatkozó irányelv alkalmazandó, amely ésszerű tájékoztatási és 
konzultációs eljárásokat ír elő, és tiltja a korábbi munkafeltételek megváltoztatását, az 
elbocsátást is ideértve.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Azok az ajánlatok, amelyek látszólag 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmaznak az építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
tekintetében, előfordulhat, hogy 
műszakilag, gazdaságilag vagy jogilag 
tisztességtelen feltételezéseken vagy 
gyakorlatokon alapulnak. Annak 
érdekében, hogy elejét vegyék az esetleges 
hátrányoknak a szerződések teljesítése 
során, az ajánlatkérő szerveket kötelezni 
kell arra, hogy magyarázatot kérjenek a 
felszámított árra, amennyiben az ajánlat 
jelentősen alatta marad a többi ajánlattevő 
által kért árnak. Ha az ajánlattevő nem tud 
kielégítő magyarázattal szolgálni, az 
ajánlatkérő szerv jogosult elutasítani az 

(42) Azok az ajánlatok, amelyek látszólag 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmaznak az építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
tekintetében, előfordulhat, hogy 
műszakilag, gazdaságilag vagy jogilag 
tisztességtelen feltételezéseken vagy 
gyakorlatokon alapulnak. Annak 
érdekében, hogy elejét vegyék az esetleges 
hátrányoknak a szerződések teljesítése 
során, az ajánlatkérő szerveket kötelezni 
kell arra, hogy magyarázatot kérjenek a 
felszámított árra, amennyiben az ajánlat 
jelentősen alatta marad a többi ajánlattevő 
által kért árnak. Ha az ajánlattevő nem tud 
kielégítő magyarázattal szolgálni, az 
ajánlatkérő szervnek el kell utasítania az 
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ajánlatot. Kötelező az elutasítás azokban az 
esetekben, amelyekben az ajánlatkérő szerv 
megállapította, hogy a kirívóan alacsony ár 
az Unió kötelező erejű szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi 
jogszabályai, illetve a nemzetközi jogi 
rendelkezések be nem tartásának
eredménye.

ajánlatot. Kötelező az elutasítás azokban az 
esetekben, amelyekben az ajánlatkérő szerv 
megállapította, hogy a kirívóan alacsony ár 
hátterében az Unió környezetvédelmi
jogszabályai, illetve a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási feltételekről, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított kötelezettségek be nem 
tartása áll; ezek a kötelezettségek olyan 
határokon átnyúló helyzetekben is 
alkalmazandók, amikor egy tagállam 
munkavállalói egy másik tagállamban 
nyújtanak szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 12

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 munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási feltételekről, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított kötelezettségek tekintetében 
az ajánlatkérő szerveknek a 
szerződésteljesítési feltételekben 
szerepeltetniük kell a védelem megfelelő 
szintjét meghatározó rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Azokat a – mind nemzeti, mind pedig 
uniós szintű – törvényeket, rendeleteket és 
kollektív szerződéseket, amelyek a 
munkavégzési feltételek és a munkahelyi 
biztonság terén hatályosak, alkalmazni 
kell a közbeszerzési szerződés teljesítése 
során, feltéve, hogy e szabályok és azok 

(44) A közbeszerzési szerződés teljesítése 
során alkalmazni kell a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén hatályos, a munkavégzési 
feltételekre és a munkahelyi biztonságra 
vonatkozó – mind nemzeti, mind pedig 
uniós szintű – törvényeket, rendeleteket és 
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alkalmazása megfelel az uniós jognak.
Olyan esetben, amikor az egyik 
tagállamból származó munkavállaló 
közbeszerzési szerződés teljesítése céljából 
egy másik tagállamban nyújt szolgáltatást, 
a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvállapítja 
meg azokat a minimumfeltételeket, 
amelyeket a fogadó országnak e kiküldött 
munkavállalók tekintetében be kell 
tartania. Ha a nemzeti jog tartalmaz erre 
vonatkozó rendelkezéseket, e 
kötelezettségek be nem tartása az érintett 
gazdasági szereplő súlyos 
kötelességszegésének minősülhet, amely 
akár ahhoz is vezethet, hogy az adott 
gazdasági szereplőt kizárják a 
közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásból.

kollektív szerződéseket, olyan határokon 
átnyúló helyzetekben is, amikor egy 
tagállam munkavállalói egy másik 
tagállamban nyújtanak szolgáltatásokat.
Ha a nemzeti jog tartalmaz erre vonatkozó 
rendelkezéseket, e kötelezettségek be nem 
tartása az érintett gazdasági szereplő súlyos 
kötelességszegésének minősülhet, amely 
akár ahhoz is vezethet, hogy az adott 
gazdasági szereplőt kizárják a 
közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásból.

Or. en

Indokolás

Valamennyi munkavédelmi és munkahelyi feltételekre vonatkozó rendelkezésnek – ideértve 
minde kollektív szerződést – alkalmazandónak kell lennie, a munkavállalók kiküldetése esetén 
is. A C-346/06. számú bírósági ügyben (Rüffert) hozott ítélet értelmében a 96/71/EK
irányelvben meghatározott alapvető követelmények maximumkövetelményeknek tekintendők, 
és csak az általános érvényű kollektív szerződések és minimálbérek alkalmazandók; 
ugyanakkor biztosítani kell az egyenlő bánásmódot valamennyi munkavállalóvel szemben.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 22 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. „Életciklus-jellemzők”: egy termék, 
építési beruházás vagy szolgáltatásnyújtás 
életciklusának bármely részére vonatkozó 
elemek az e cikk 22. pontjában 
meghatározottak szerint. Az életciklus-
jellemzők lehetnek a termékbe a gyártás 
során, vagy az életciklus egyéb nem 
használati szakaszaiban történt 
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választások eredményeként beágyazott 
láthatatlan jellemzők.

Or. en

Indokolás

Az életciklus-jellemzők alapvetően fontosak ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek 
fenntarthatósági szempontokat vezethessenek be. Meg kell határozni őket annak érdekében, 
hogy világos legyen, miként építhetők be a műszaki leírásokba és az odaítélési szempontok 
közé.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy az 
ajánlatkérő szerveknek tárgyalásos 
eljárást vagy versenypárbeszédet kell 
alkalmazniuk, amennyiben a 
közbeszerzési szerződés üzletátruházást 
vonhat maga után.

Or. en

Indokolás

Amikor egy közhatóság a magánszférába szervez ki korábban házon belül ellátott funkciókat, 
az üzletátruházásra vonatkozó irányelv értelmében vett átruházásra kerülhet sor. Ilyenkor az 
üzletátruházásra vonatkozó irányelv alkalmazandó, amely ésszerű tájékoztatási és 
konzultációs eljárásokat ír elő, és tiltja a korábbi munkafeltételek megváltoztatását, az 
elbocsátást is ideértve.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a munkavállalókat érintő építés vagy 
szolgáltatás kapcsán a munkavállalók 
képviselőivel folytatott konzultációra
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vonatkozó követelmények miatt.

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 1. pontjában 
meghatározott műszaki leírást fel kell 
tüntetni a közbeszerzési dokumentációban. 
A leírásnak meg kell határoznia az építési 
beruházás, a szolgáltatás vagy az áru kívánt 
tulajdonságait.

A VIII. melléklet 1. pontjában 
meghatározott műszaki leírást fel kell 
tüntetni a közbeszerzési dokumentációban. 
A leírásnak meg kell határoznia az építési 
beruházás, a szolgáltatás vagy az áru kívánt 
tulajdonságait az ajánlatkérő szerv 
fenntarthatóságra vonatkozó 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

Or. en

Módosítás 18

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 22a. (új) pontja szerinti bármely más 
életciklus-jellemzők sajátos folyamatára. 

Ez magában foglalhatja a következőket:

Or. en

Indokolás
A szociális szempontokat a közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszába be kell építeni. Az 
közhatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy már a műszaki leírásban előírják bizonyos 
szociális szempontok teljesítését. Mivel az alkalmazotti állomány szervezettsége, képzettsége 
és tapasztalata jelentősen befolyásolja az építési munka vagy szolgáltatás minőségét és 
fenntarthatóságát, lehetővé kell tenni, hogy bizonyos elemeket már a műszaki leírásban 
megköveteljenek.
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Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan szociális kritériumok, mint a 
tisztességes munkakörülmények az 
egészségügyi és biztonsági előírások, a 
kollektív tárgyalási jog, a nemek közötti 
egyensúly (például egyenlő bér, munka és 
magánélet egyensúlya) tiszteletben 
tartása, társadalmi befogadás, ideértve a 
fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetű 
vagy kiszolgáltatott munkavállalók 
(például tartósan munkanélküliek, romák, 
mingránsok, fiatal és idős munkavállalók) 
foglalkoztatási lehetőségeit, a 
szakképzéshez való hozzáférés helyben, a 
felhasználók bevonása és a velük 
folytatott konzultáció, megfizethetőség, 
emberi jogok és etikus kereskedelem;

Or.en

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2. cikk 22. pontjában említett, az 
életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső társadalmi költségekkel – például a 
termelésnek a közvetlen környezetre és a 
szomszédos közösségekre gyakorolt 
hatásával – összefüggő szociális 
megfontolások;

Or. en

Módosítás 21
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Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 c albekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szolgáltatási szerződések és az építési 
beruházások tervét magában foglaló 
szerződések esetében a szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezettsége, képzettsége és 
tapasztalata.

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkavégzés, szolgáltatásnyújtás vagy 
árubeszerzés helyszínén alkalmazandó, a 
szociális és foglalkoztatási feltételekről, a 
munkahelyi egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított kötelezettségeket az 
ajánlatkérő szervek egyértelműen 
szerepeltetik a műszaki leírásban a 
szerződésre történő ajánlattételhez szabott 
abszolút követelmények részeként.

Or. en

Indokolás
A szociális és munkavédelemre, valamint a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségeket a 
műszaki leírásban abszolút követelményekként kell szerepeltetni, melyeket az ajánlattevőnek 
teljesítenie kell ahhoz, hogy érvényes pályázónak minősüljön.
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján - ideértve a 
környezetvédelmi jellemzőket is - feltéve, 
hogy a paraméterek kellően pontosak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék az 
ajánlattevők számára a szerződés tárgyának 
meghatározását, az ajánlatkérő szervek 
számára pedig a szerződés odaítélését;

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján – ideértve a 
környezetvédelmi és szociális jellemzőket 
is – feltéve, hogy a paraméterek kellően 
pontosak ahhoz, hogy lehetővé tegyék az 
ajánlattevők számára a szerződés tárgyának 
meghatározását, az ajánlatkérő szervek 
számára pedig a szerződés odaítélését, 
ideértve az (1) bekezdéssel összhangban a 
kért építési beruházás, áru vagy 
szolgáltatás életciklusának jellemzőivel 
kapcsolatos követelményeket, a 2. cikk
22a. (új) pontjában említettek szerint;

Or. en

Módosítás 24

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

(2) Az ajánlatkérő szervek nem ítélik oda a 
szerződést a legjobb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek, ha megállapítást nyer, 
hogy az ajánlat – az alvállalkozói láncot is 
ideértve – nem tesz legalább egyenértékű 
módon eleget az Unió környezetvédelmi
jogszabályaiban, illetve a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítéletekben, kollektív 
szerződésekben, szerződésekben és a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
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feltételekre vonatkozó kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 25

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 
járulékfizetési kötelezettségeinek.

(2) Minden olyan gazdasági szereplőt ki 
kell zárni a szerződésben való részvételből, 
amelynek esetében az ajánlatkérő szerv 
tudomással bír olyan jogerős határozatról, 
amely megállapítja, hogy az adott 
gazdasági szereplő nem tett eleget 
adófizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségeinek, vagy 
bármely ás, a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítéletekben, kollektív 
szerződésekben, szerződésekben és a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, a szociális és foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozó kötelezettségeinek; 
ezek a kötelezettségek olyan határokon 
átnyúló helyzetekben is alkalmazandók, 
amikor egy tagállam munkavállalói egy 
másik tagállamban nyújtanak 
szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás
A szociális és munkavédelmi rendelkezések be nem tartását kötelező kizáró okként kell 
kezelni. Ennek a rendelkezésnek magában kell foglalnia a munkavégzés, szolgáltatásnyújtás 
vagy árubeszerzés helyszínén alkalmazandó nemzeti jogszabályokat és szabályzatokat, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatot és kollektív szerződéseket is.
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Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 83a. (új) cikk szerinti hivatalos 
meg nem felelési nyilvántartásokban 
szereplő gazdasági szereplőket (ideértve az 
alvállakozókat is) kizárják a közbeszerzési 
eljárásból.

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
Article 55 – paragraph 3 – point (a)

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. en

Indokolás
Ezt a kizárási okot a kötelező kizárási okok közé kell felvenni, és ki kell egészíteni.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ajánlatkérő szervek kizárják a 
közbeszerzési eljárásból a gazdasági 
szereplőt, ha az (1), a (2), a (2a) (új), vagy 
a (3) bekezdés c) vagy d) pontjában 
ismertetett valamely feltétel teljesül a 
gazdasági szereplő által a 71. cikk 
értelmében javasolt alvállalkozó 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás
A szociális és munkavédelmi rendelkezések be nem tartását kötelező kizáró okként kell 
kezelni. Ennek a rendelkezésnek magában kell foglalnia a munkavégzés, szolgáltatásnyújtás 
vagy árubeszerzés helyszínén alkalmazandó nemzeti jogszabályokat és szabályzatokat, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatot és kollektív szerződéseket is.

Módosítás 29

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.

Minden olyan részvételre jelentkező, 
ajánlattevő vagy alvállalkozó, 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.

Or. en

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a részvételre jelentkező 
vagy az ajánlattevő köteles bizonyítani, 

Ennek érdekében a részvételre jelentkező, 
az ajánlattevő vagy az alvállalkozó köteles 
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hogy a bűncselekménnyel vagy 
kötelességszegéssel okozott kárt 
megtérítette, a nyomozó hatóságokkal 
aktívan együttműködve átfogóan tisztázta a 
tényeket és a körülményeket, és olyan 
konkrét technikai, szervezeti és személyi 
intézkedéseket hozott, amelyek alkalmasak 
a további bűncselekmények vagy 
kötelességszegések megelőzésére. Az 
ajánlatkérő szervek a bűncselekmény vagy 
kötelességszegés súlyosságának és sajátos 
körülményeinek figyelembe vételével 
kötelesek értékelni a részvételre 
jelentkezők és az ajánlattevők által hozott 
intézkedéseket. Ha az ajánlatkérő szerv 
megítélése szerint az intézkedések nem 
kielégítők, indokolnia kell a döntését.

bizonyítani, hogy a bűncselekménnyel 
vagy kötelességszegéssel okozott kárt 
megtérítette, a nyomozó hatóságokkal 
aktívan együttműködve átfogóan tisztázta a 
tényeket és a körülményeket, és olyan 
konkrét technikai, szervezeti és személyi 
intézkedéseket hozott, amelyek alkalmasak 
a további bűncselekmények vagy 
kötelességszegések megelőzésére. Az 
ajánlatkérő szervek a bűncselekmény vagy 
kötelességszegés súlyosságának és sajátos 
körülményeinek figyelembe vételével 
kötelesek értékelni a részvételre 
jelentkezők, az ajánlattevők és az 
alvállalkozók által hozott intézkedéseket.
Ha az ajánlatkérő szerv megítélése szerint 
az intézkedések nem kielégítők, indokolnia 
kell a döntését.

Or. en

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) fenntartható és társadalmi 
teljesítmény terén szerzett tapasztalat.

Or. en

Módosítás 32

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 
szükséges jogi és pénzügyi kapacitásokkal, 
valamint kereskedelmi és műszaki 

Az ajánlatkérő szervek a részvételi 
feltételeket azokra korlátozzák, amelyek 
indokoltak annak biztosítása 
szempontjából, hogy a részvételre 
jelentkező vagy ajánlattevő rendelkezik az 
odaítélendő szerződés teljesítéséhez 
szükséges jogi és pénzügyi kapacitásokkal, 
valamint kereskedelmi és műszaki 



PE485.939v02-00 28/51 PA\901907HU.doc

HU

képességekkel. Valamennyi 
követelménynek kapcsolódnia kell a 
szerződés tárgyához, valamint azzal 
szigorúan arányosnak kell lennie,
figyelembe véve a tényleges verseny 
biztosításának szükségességét.

képességekkel, továbbá a szociális és 
fenntartható közbeszerzéshez szükséges 
képességekkel és ismeretekkel.
Valamennyi követelménynek kapcsolódnia 
kell a szerződés tárgyához, figyelembe 
véve a tisztességes verseny biztosításának 
szükségességét.

Or. en

Módosítás 33

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 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplők rendelkezzenek a szerződés 
megfelelő minőségi szabvány szerinti, 
továbbá amennyiben az ajánlatkérő 
szervek ezt igénylik, a 70. és 71. cikkel 
összhangban előírt bármely egyedi 
szerződésteljesítési záradéknak megfelelő 
teljesítésének biztosításához szükséges 
emberi és műszaki erőforrásokkal és 
tapasztalattal. Az ajánlatkérő szervek akkor 
juthatnak arra a következtetésre, hogy a 
gazdasági szereplők nem a megfelelő 
minőségben fogják biztosítani a szerződés 
teljesítését, ha az ajánlatkérő szerv 
megállapította, hogy összeférhetetlenség 
áll fenn, amely hátrányosan befolyásolhatja 
a szerződés teljesítését.

Or. en

Indokolás
A megfogalmazást ki kell szélesíteni, hogy az alvállalkozók felügyeletének lehetőségét is 
magában foglalja. A cikknek továbbá egyértelművé kell tennie, hogy az ajánlatkérő szervek a 
kiválasztási szakasznál értékelhetik, hogy a szerződő fél képes-e eleget tenni a 
szerződésteljesítési követelményeknek.
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A fenntartható és szociális 
teljesítményre vonatkozó kritériumok 
tekintetében figyelembe vehetők a 
szakképzésbe és továbbképzésbe történő 
befektetések, valamint az ellátási lánc 
irányítása terén szerzett tapasztalatok.

Or. en

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gazdasági szereplő műszaki 
alkalmasságát – az építési beruházás, az 
árubeszerzés, illetve a szolgáltatás 
jellegétől, mennyiségétől vagy 
jelentőségétől és rendeltetésétől függően –
a XIV. melléklet 2. részében felsorolt egy 
vagy több módon lehet bizonyítani.

(3) A gazdasági szereplő műszaki 
alkalmasságát – az építési beruházás, az 
árubeszerzés, illetve a szolgáltatás 
jellegétől, mennyiségétől, minőségétől, 
fenntarthatóságától vagy jelentőségétől és 
rendeltetésétől függően – a XIV. melléklet 
2. részében felsorolt egy vagy több módon 
lehet bizonyítani.

Or. en

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

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 gazdaságilag legelőnyösebb és leginkább 
fenntartható ajánlatnak ítéli oda.
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a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat;
b) a legalacsonyabb költség.

Or. en

Indokolás
Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek és a Bizottság indokolásában ismertetett társadalmi 
célok megvalósítása érdekében fenntarthatób közbeszerzési eljárásokra van szükség. 
Ennélfogva törölni kell a legalacsonyabb költség kritériumát (ez már bevett gyakorlat néhány 
tagállamban, például Németországban). Hogy egyértelművé tegyük a fogalmat, a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb és legfenntarthatóbb 
ajánlat.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket az ajánlatkérő szerv 
választása szerint pusztán az ellenérték 
alapján vagy egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 67. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik.

A költségeket egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 67. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik

Or. en

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

A gazdaságilag legelőnyösebb és 
legfenntarthatóbb ajánlatot a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos szempontok alapján kell 
meghatározni. Ezek a szempontok az áron 
és költségeken (ideértve a 67. cikk szerinti 
életciklus-költségeket is) kívül a szóban 
forgó közbeszerzési szerződés tárgyával 
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közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

Or. en

Módosítás 39

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.

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– a 2. cikk 22. és 22a. (új) pontjában 
említett – életciklusának vagy életciklus-
jellemzőinek 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.

Or. en

Indokolás
Kifejezetten meg kell említeni a szociális kritériumok szerepeltetésének lehetőségét.

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) olyan szociális kritériumok, mint a 
tisztességes munkakörülmények az 
egészségügyi és biztonsági előírások, a 
kollektív tárgyalási jog, a nemek közötti 
egyensúly (például egyenlő bér, munka és 
magánélet egyensúlya) tiszteletben 
tartása, társadalmi befogadás, ideértve a 
fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetű 
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vagy kiszolgáltatott munkavállalók 
(például tartósan munkanélküliek, romák, 
mingránsok, fiatal és idős munkavállalók) 
foglalkoztatási lehetőségeit, a 
szakképzéshez való hozzáférés helyben, a 
felhasználók bevonása és a velük 
folytatott konzultáció, megfizethetőség, 
emberi jogok és etikus kereskedelem;

Or. en

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy a szerződések bizonyos fajtái 
odaítélésének az (1) bekezdés a) pontjában 
és a (2) bekezdésben említettek szerint a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlaton kell 
alapulnia.

törölve

Or. en

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az odaítélési szempontok nem
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szervre. E 
kritériumoknak biztosítaniuk kell a 
tényleges verseny lehetőségét, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérő 
szervnek az ajánlattevők által megadott 
információk és benyújtott bizonyítékok 
alapján ténylegesen ellenőriznie kell, hogy 
az ajánlattevők megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

(4) Az odaítélési szempontok a szerződés 
tárgyához kapcsolódnak (ez nem zárja ki a 
22a. (új) pontban említett olyan 
láthatatlan termékjellemzőket vagy 
szolgáltatásokat, mint az életciklus-
jellemzők), biztosítaniuk kell a tényleges és 
tisztességes verseny lehetőségét, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérő 
szervnek az ajánlattevők által megadott 
információk és benyújtott bizonyítékok 
alapján ténylegesen ellenőriznie kell, hogy 
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az ajánlattevők megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

Or. en

Indokolás
Annak érdekében, hogy egyértelművé váljanak az olyan fenntarthatósági kritériumok, mint az 
odaítélési kritériumok társadalmi szempontjai belefoglalásának feltételei, itt kell 
megteremteni a kapcsolatot a szerződés tárgyára vonatkozó kritériummal. Ez nem zárja ki az 
úgynevezett „láthatatlan” jellemzőket.

Módosítás 43

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 ajánlatkérő szerv minden egyes, a 
gazdaságilag legelőnyösebb és 
legfenntarthatóbb 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

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az életciklushoz közvetlenül 
kapcsolódó külső társadalmi költségek, 
amennyiben azok monetáris értéke 
meghatározható és ellenőrizhető, ami 
magában foglalhatja a termelésnek a 
közvetlen környezetre és a szomszédos 
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közösségekre gyakorolt hatását.

Or. en

Indokolás

Semmi oka annak, hogy az életciklus-költségek között megemlítsük a külső környezetvédelmi 
költségeket, a külső társadalmi költségeket pedig ne. A külső társadalmi költségek magukban 
foglalhatják például a termelésnek a közvetlen környezetre és a szomszédos közösségekre 
gyakorolt hatását.

Módosítás 45

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 kritérium túl korlátozó. Az életciklus-költségek kiszámítására használt módszert elég 
olyan tudományos vagy egyéb objektív, hátrányos megkülönböztetést nem eredményező 
kritériumokra alapozni, melyek valamennyi fél számára rendelkezésre állnak.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont



PA\901907HU.doc 35/51 PE485.939v02-00

HU

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, 
vagy

Or. en

Indokolás
Ahhoz, hogy egy ajánlat kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatnak 
minősüljön, a feltételeket nem szabad összevonni. Az átlagárat vagy -költséget tekintve 25%-
os eltérés már igen jelentős.

Módosítás 48

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

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. törölve

Or. en

Indokolás
Ez a feltétel túl korlátozó. Egy ajánlat lehet kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat anélkül is, hogy ez a feltétel teljesülne.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés
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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 kérhet ilyen magyarázatot, különösen 
akkor, ha a felszámított ár vagy költségek 
alacsonyabbak az aktuális szereplőnek 
fizetett árnál vagy költségeknél, vagy ha a 
felszámított ár vagy költségek 
alacsonyabbak az egyéb aktuális és 
összehasonlítható beszerzési eljárások 
árainál.

Or. en

Módosítás 51

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 környezetvédelmi 
jogszabályaiban, vagy a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozó kötelezettségek 
betartása; ezek a kötelezettségek olyan 
határokon átnyúló helyzetekben is 
alkalmazandók, amikor egy tagállam 
munkavállalói egy másik tagállamban 
nyújtanak szolgáltatásokat, vagy ha ezek 
nem alkalmazandók, az azonos szintű 
védelmet biztosító rendelkezések betartása;

Or. en
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Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 71. cikkhez kapcsolódó 
követelmények betartása.

Or. en

Indokolás
A kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok indokolásánál érdemes 
az alvállalkozásról szóló 71. cikkre hivatkozni.

Módosítás 53

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.

(4) Az ajánlatkérő szerv az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján ellenőrzi a 
megadott információkat. Abban az esetben
utasítja el az ajánlatot, ha a tények nem 
indokolják a felszámított ár vagy költségek 
alacsony szintjét, figyelembe véve a (3) 
bekezdésben említett elemeket.

Or. en

Módosítás 54

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. 

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 szereplő 
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mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

rendelkezéseknek. 

Or. en

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
70. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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
magukban foglalják a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozó kötelezettségeket; 
ezek a kötelezettségek olyan határokon 
átnyúló helyzetekben is alkalmazandók, 
amikor egy 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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Indokolás

A szociális és munkavédelmi, valamint a munkakörülményekre vonatkozó kötelezettségeket 
egyértelműen meg kell állapítani a szerződés teljesítésére vonatkozó záradékokban, hogy 
biztosítva legyen azok betartása.

Módosítás 56

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.

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

Or. en

Indokolás
A bizottsági javaslat az alvállalkozókkal kapcsolatban megfelelő irányba megy, de nem elég 
messzire. Az alvállalkozókat nevük, kapcsolattartási adataik és jogi képviselőik alapján 
azonosíthatóvá kell tenni. Bármely változást azonnal jelezni kell az ajánlatkérő szerv felé.

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az alvállalkozók alkalmazásának 
okait a közbeszerzési dokumentumban 
rögzítik, és annak oka technikai 
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megfontolás lehet, a munkaerőköltségek 
csökkentése nem.

Or. en

Módosítás 58

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.

(2) A tagállamok úgy rendelkeznek, 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.

Or. en

Módosítás 59

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) Egy alvállalkozó mellett vagy helyett a 
fővállalkozó és bármely közbenső 
alvállalkozó kezesként közvetlenül felelhet 
a munkavállalónak és/vagy a szociális 
partnerek közös alapjainak vagy 
intézményeinek minden olyan jogi 
kötelezettség megszegéséért, mely amiatt 
következik be, hogy az alvállalkozó nem 
teljesítette a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
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egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozó kötelezettségeket; 
ezek a kötelezettségek olyan határokon 
átnyúló helyzetekben is alkalmazandók, 
amikor egy tagállam munkavállalói egy 
másik tagállamban nyújtanak 
szolgáltatásokat. Ez minden további 
feltétel nélkül alkalmazandó akkor is, ha 
a munkáltató nem lenne közvetlenül 
hibás.

Or. en

Indokolás
A fővállalkozó és alvállalkozói egyetemleges felelőssége az egyetlen módja a munkavállalói 
jogok tényleges védelme biztosításának. Magát az elgondolást a Bizottság vetette fel először a 
munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvben, még ha mi ebben az összefüggésben ki is 
szélesítettük alkalmazását.

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A közbeszerzési szerződések 
végrehajtásába bevont egymást követő 
alvállalkozók száma legfeljebb 3 lehet.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés biztosítja, hogy az egymást követő alvállalkozók száma korlátozott 
maradjon, míg az alvállalkozók egymás melletti alkalmazásának lehetősége – ami a nagy 
építkezési munkálatoknál szükséges lehet – továbbra is fennáll.
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Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
73 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok széles körű mérlegelési 
joggal rendelkeznek ahhoz, hogy a 
szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg, és szabadon 
nyújthatnak maguk is szociális 
szolgáltatásokat és egyéb egyedi 
szolgáltatásokat vagy szervezhetik meg 
ilyen szolgáltatások nyújtását 
közbeszerzési szerződések kötése nélkül, 
amennyiben ez a rendszer biztosítja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
tilalma alapelvének tiszteletben tartását.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak az általános érdekű szolgáltatások nyújtásának mikéntjére vonatkozó széles 
körű mérlegelési jogát a cikkekben is ki kell emelni, nem csak a preambulumbekezdésekben.

Módosítás 62

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 

(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 – ideértve a hátrányos 
helyzetű és veszélyeztetett csoportok –
sajátos igényeit, az igénybevevők 
bevonását és felhatalmazását, valamint az 
innovációt. A tagállamok úgy
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kiválasztani. rendelkeznek, hogy a szolgáltatót nem 
pusztán a szolgáltatásnyújtás ára alapján 
kell kiválasztani, hanem a fentieknek 
megfelelően a szociális szolgáltatásoknál 
figyelembe kell venni a minőségi és a 
fenntarthatósági kritériumokat is.

Or. en

Indokolás

A szociális szolgáltatások magas minőségi színvonalát biztosító kritériumoknak kötelezőknek 
kell lennniük.

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok és/vagy az ajánlatkérő 
szervek biztosítják, hogy a gazdasági 
szereplők betartsák a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozó kötelezettségeket; 
ezek a kötelezettségek olyan határokon 
átnyúló helyzetekben is alkalmazandók, 
amikor egy tagállam munkavállalói egy 
másik tagállamban nyújtanak 
szolgáltatásokat.

Or. en
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Indokolás

A szociális és munkavédelmi rendelkezéseket szociális szolgáltatások nyújtása esetén is be 
kell tartani.

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok biztosítják az
alvállakozásról szóló rendelkezések 71. 
cikk szerinti betartását.

Or. en

Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamok biztosítják a kizárási 
okok 55. cikk szerinti alkalmazását.

Or. en

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Egy szolgáltató kiválasztásakor a 
tagálllamok fontolóra vehetik fenntartott 
szerződések alkalmazását a 17. cikknek 
megfelelően.

Or. en
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Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) Az ajánlatkérő szervek egyes 
szerződéseket szociális szolgáltatásokra 
szakosodott nonprofit szervezetek számára 
tarthatnak fenn, ha azok tiszteletben 
tartják az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveit.

Or. en

Indokolás

A Bíróság esetjoga, és különösen a C-70/95. sz. (Sodemare) ügyben hozott határozata szerint 
az ajánlatkérő szervek szerződéseket tarthatnak fenn nonprofit szervezetek számára, ha a 
nemzeti jog lehetővé tesz ilyen korlátozást, és ez összeegyeztethető az uniós joggal, és ha ez 
szükséges és arányos a nemzeti jóléti rendszer egyes társadalmi célkitűzéseinek 
megvalósításával.

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha egy szerződés végrehajtására 
kijelölt gazdasági szereplőnél vagy 
alvállalkozónál jelentős vagy visszatérő 
hiányosságokra derül fény a szerződés 
bármely lényeges követelményének 
teljesítésével kapcsolatban, az ajánlatkérő 
szerv közli a tényeket és a szükséges 
részleteket a 84. és a 88. cikkben említett 
felügyeleti és közigazgatási hatóságokkal.

Or. en
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Módosítás 69

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az ajánlatkérő szervek a 84. és a 88. 
cikkben meghatározott felügyeleti és 
közigazgatási hatóságokon keresztül 
könnyen információt és támogatást
szerezhessenek a jelen cikk 
alkalmazásával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Meg nem felelési nyilvántartás
Ha egy gazdasági szereplő megszegi a 
szerződésben lefektetett feltételeket, 
különösen a szociális és munkavédelmi, 
valamint a munkakörülményekre és az 
alvállakozásra vonatkozó 
kötelezettségeket, neve bekerül egy meg 
nem felelési nyilvántartásba. A meg nem 
felelési nyilvántartásba való felvétel 
kizáró ok.

Or. en

Indokolás
A közbeszerzési szerződésben szereplő feltételeket megszegő gazdasági szereplőt 
nyilvántartásba kell venni, hogy az ajánlatkérő szervek nyomon követhessék a 
szabálysértéseket.
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Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A meg nem felelési nyilvántartásokat a 
84. és a 88. cikkben említett felügyeleti és 
közigazgatási hatóságok kezelik. Az 
ajánlatkérő szervek egy közbeszerzési 
szerződés odaítélése előtt átnézhetik ezeket 
a listákat. 

Or. en

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérő szervek, különösen a központi 
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;

a) a közbeszerzési szabályoknak és a 
szociális és munkavédelmi, valamint a 
munkakörülményekre vonatkozó 
szabályoknak a szerződést elnyerő 
gazdasági szereplő vagy alvállalkozói, 
ideértve az ajánlatkérő szervek, különösen 
a központi beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;

Or. en

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
Article 84 – paragraph 3 – point (e)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 

e) az illetékes intézmények – ideértve a 
vizsgálati hatóságokat is – figyelmének 
felhívása az egyes észlelt jogsértésekre
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jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
problémákra;

vagy a 83. cikk (1a) (új) bekezdése alapján 
közöltekre és a rendszeresen előforduló 
problémákra;

Or. en

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
Article 84 – paragraph 3 – point (ga) (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a 83a. (új) cikkben meghatározott meg 
nem felelési nyilvántartások kezelése.

Or. en

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
Article 85 – subparagraph 1 – point (e)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a sikeres ajánlattevő neve, ajánlata 
kiválasztásának indokai, és – ha ismeretes 
– a szerződésnek vagy a 
keretmegállapodásnak az a része, amelyre 
nézve a sikeres ajánlattevő harmadik
személlyel szerződést kíván kötni;

e) a sikeres ajánlattevő neve, ajánlata 
kiválasztásának indokai, és – ha ismeretes 
– a szerződésnek vagy a 
keretmegállapodásnak az a része, amelyre 
nézve a sikeres ajánlattevő harmadik féllel
szerződést kíván kötni, továbbá 
tájékoztatás alvállalkozóiról, ideértve azok 
nevét, elérhetőségeit és jogi képviselőiket;

Or. en

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
88 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kölcsönösen segítséget 
nyújtanak egymásnak, és a hatékony 
együttműködés érdekében intézkedéseket 
hoznak a 40., 41., 42., 55., 57., 59., 60., 
61., 63. és 69. cikkben említett 

(1) A tagállamok kölcsönösen segítséget 
nyújtanak egymásnak, és a hatékony 
együttműködés érdekében intézkedéseket 
hoznak a 40., 41., 42., 55., 57., 59., 60., 
61., 63., 69. és 83a. (új) cikkben említett 
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kérdésekben történő információcsere 
biztosítására. Gondoskodnak az egymásnak 
szolgáltatott adatok bizalmas kezeléséről.

kérdésekben történő információcsere 
biztosítására. Gondoskodnak az egymásnak 
szolgáltatott adatok bizalmas kezeléséről.

Or. en

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
Annex XI – indent 3 a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 94. számú egyezmény az állami 
szerződések munkaügyi záradékairól.

Or. en

Indokolás
A 94. számú ILO-egyezménynek is szerepelnie kell a szociális és környezetvédelmi 
egyezmények jegyzékében. Így kellően figyelembe lesznek véve azok a tagállamok, melyek 
ratifikálták ezt az egyezményt.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
XIII melléklet – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak igazolása, hogy a gazdasági 
szereplőt nem ítélték el jogerősen az 55. 
cikk (1) bekezdésében felsorolt egy vagy 
több okból;

b) annak igazolása, hogy a gazdasági 
szereplőt nem ítélték el jogerősen, vagy 
hogy nem született ellene jogerős határozat
az 55. cikk (1) vagy (2) bekezdésében 
felsorolt egy vagy több okból;

Or. en

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
XIII melléklet – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak igazolása, hogy a gazdasági 
szereplő nem szerepel a 83a. (új) cikkben 
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meghatározott meg nem felelési 
nyilvántartások egyikében sem;

Or. en

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
XIII melléklet – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak igazolása, hogy a kibocsátó 
hatóságnak nincs tudomása arról, hogy a 
gazdasági szereplő esetében fennállna az 
55. cikk (3) bekezdésének b) vagy c) 
pontjában, vagy az 55. cikk (3a) (új) 
bekezdésében említett helyzetek 
bármelyike.

Or. en

Indokolás
Az európai közbeszerzési útlevél tartalmáról szóló XIII. mellékletben szereplő listát ki kell 
egészíteni, és annak tartalmaznia kell az adók és a társadalombiztosítási járulékok 
befizetéséről, a szociális és munkavédelmi, valamint a munkakörülményekre vonatkozó 
szabályok betartásáról, valamint az arról szóló igazolást, hogy a gazdasági szereplő nem 
szerepel egyetlen hivatalos meg nem felelési jegyzékben sem, hogy az alvállakozóknak 
ugyanezeket a feltételeket kell teljesítenie és hogy figyelembe kell venni a súlyos szakmai 
kötelességszegést és az ismétlődő hiányosságokat is.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
XVI melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakszervezetek által nyújtott 
szolgáltatások

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel a szakszervezetek autonóm magánszervezeti egységek és a közbeszerzsési szabályok 
rájuk nem alkalmazandók, félrevezető a szociális szolgáltatásra vonatkozó szabályozás alá 
történő bevonásuk.
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Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
XVI melléklet – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sürgősségi egészségügyi szolgáltatások

Or. en

Indokolás
A sürgősségi egészségügyi szolgáltatásokat is olyan általános érdekű szociális 
szolgáltatásoknak kell tekinteni, melyek az enyhébb szabályozás alá esnek.


