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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

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

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

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

valamint az Európai Unió Bíróságának jól 
megalapozott vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A közbeszerzők által kidolgozott 
műszaki leírásoknak lehetővé kell tenniük 
a közbeszerzés verseny előtti megnyitását.
E célból lehetővé kell tenni a műszaki 
megoldások sokféleségét tükröző ajánlatok 

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

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

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás vagy pénzmosás vádjával 

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

bűnösnek találtak. Az adók vagy a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
elmulasztását uniós szinten ugyancsak 
kötelező kizárással kell szankcionálni.
Lévén, hogy azok az ajánlatkérők, amelyek 
nem ajánlatkérő szervek, nem feltétlenül 
férhetnek hozzá az ügy vitathatatlan 
bizonyítékaihoz, indokolt ezen 
ajánlatkérőkre bízni annak eldöntését, hogy 
alkalmazzák-e a [2004/18/EK] irányelvben 
felsorolt kizárási szempontokat. A 
[2004/18/EK] irányelv 55. cikkének (1) és 
(2) bekezdése alkalmazásának 
kötelezettsége ezért csak azokat az 
ajánlatkérőket terheli, amelyek ajánlatkérő 
szervek. Továbbá biztosítani kell az 
ajánlatkérők számára annak lehetőségét, 
hogy kizárják azokat a részvételre 
jelentkezőket vagy ajánlattevőket, akik 
megsértették a környezetvédelmi vagy a 
szociális kötelezettségeiket, ideértve a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésére, a munkahelyi egészségre és 
biztonságra vonatkozó szabályokat és a 
súlyos szakmai kötelességszegés egyéb 
formáit, mint például a versenyszabályok 
vagy a szellemitulajdon-jogok megsértését.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

azon követelmények, amelyek a hosszú 
ideje munka nélkül lévők, a munkanélküli 
fiatalok vagy a fogyatékossággal élő 
személyek alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
alapegyezményei rendelkezéseinek 
tényleges betartására irányulnak - akkor is, 
ha azokat nem ültették át a nemzeti jogba -, 
valamint a nemzeti jog által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
irányulnak.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel jogát fenntarthatják a 
következők számára:

Or. en
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Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

szerződést a legjobb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek, ha megállapították, hogy az 
ajánlat nem tesz eleget az uniós vagy 
nemzeti jogalkotás szerint elfogadott
szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályokban vagy a 
XIV. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezésekben megállapított 
kötelezettségeknek vagy a 
szellemitulajdon-jogi kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Abban az esetben, ha az ajánlatkérők a 
költségeket az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszer 
segítségével értékelik, a közbeszerzési 
dokumentumokban fel kell tüntetniük az 
életciklus-költségek kiszámításához 
alkalmazott módszert. Kkv-k általi 
hozzáférhetősége érdekében az 
alkalmazott módszert egyszerűsíteni kell, 
és a módszernek teljesítenie kell az alábbi 
feltételek mindegyikét:

Or. en

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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