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RÖVID INDOKOLÁS

A közbeszerzések fontos szerepet játszanak társadalmunkban mind gazdasági, mind 
társadalmi és környezetvédelmi szempontból. Európában a hatóságok a GDP-nek körülbelül a 
18%-át költik el közbeszerzés révén árukra és szolgáltatásokra. A közbeszerzést az Európai 
Unió célkitűzéseinek végrehajtását szolgáló eszközként lehet és kell is felhasználni. 

A közbeszerzés az ajánlatkérő szervek számára fontos eszköz ahhoz, hogy az adófizetők 
pénzét a lehető legjobban használják fel. Ebbe beletartozik a közbeszerzés felhasználása a 
fenntartható fejlődés megteremtése érdekében, többek között a pozitív irányú fejlődés 
elősegítésére például a környezetvédelem, az éghajlat, a megkülönböztetés elleni küzdelem, 
az állatjóllét és a fiatalok foglalkoztatottsága területén. Mivel a fenntartható fejlődés a 
Lisszaboni Szerződés célkitűzése, ezért fontos lehetővé tenni és ösztönözni, hogy valamennyi 
hatóság e cél elérésének eszközeként hajtsa végre a közbeszerzéseket. 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ezen véleményét a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságnak fogja eljuttatni. A vélemény olyan kérdésekre 
összpontosít majd, mint a fenntartható közbeszerzés a környezetvédelmi, gazdasági és 
szociális kérdések terén.  

Az előadó üdvözli a Bizottság közbeszerzésre irányuló új irányelvre vonatkozó javaslatát. A 
javaslat a közkiadások hatékonyságának javítására összpontosít, egyszerűsíti és rugalmasabbá 
teszi a jelenlegi szabályozást és hangsúlyozza a környezetvédelmi megfontolások 
jelentőségét. Ezenkívül további javaslatok vonatkoznak arra, hogy hogyan lehet a 
közbeszerzést az általános társadalmi célok szempontjából hasznosabbá tenni. 

Az előadó külön hangsúlyozni kívánja az alábbi fontos kérdéseket:

- egyértelművé kell tenni, hogy az ajánlatkérő szervek olyan követelményeket 
támaszthatnak, amelyek szigorúbbak, illetve egyes területeken meghaladják a jelenlegi 
európai uniós jogszabályokat;  

- a közbeszerzések során támogatni kell az innovatív megoldásokat. A közbeszerzőket arra 
kell ösztönözni, hogy innovatív termékeket és szolgáltatásokat vásárolhassanak a 
fenntartható fejlődés célkitűzésének elérése érdekében. Új innovatív megoldásokra és 
ötletekre van szükség a környezetvédelem területén, és a közbeszerzést ezen igények 
kielégítését szolgáló eszközként kell felhasználni;

- az életciklussal kapcsolatos kritériumokat fejleszteni kell. Figyelembe kell venni a teljes 
előállítási folyamat társadalmi és környezetvédelmi hatásait. Ezért az ajánlatkérő szervek 
számára további lehetőségeket kell biztosítani annak érdekében, hogy az előállítási 
folyamattal kapcsolatban is követelményeket támaszthassanak, és ne csak a konkrét 
termékkel kapcsolatban. Ez a közbeszerzés fenntarthatóságának javulását eredményezi; 

- közegészségügyi megfontolások alapján a foglalkoztatásra vonatkozó kollektív 
megállapodások és nemzetközi megállapodások alkalmazásának nem lehetőségnek, hanem 
követelménynek kell lennie a kiválasztott szerződő felek számára. A munkavállalók 
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egészségének és munkahelyi környezetének védelme érdekében lehetővé kell tenni azon 
ajánlattevők kizárását és büntetését, amelyek nem követik a szociális és munkaügyi 
jogszabályokat. Azokat az országokat, amelyek ratifikálták az ILO 94. számú egyezményét, 
nem szabad hátráltatni az egyezmény végrehajtásában; 

- a szabványok használatát előnyben kell részesíteni a címkék használatával szemben. A 
szabványok azért hasznosak, mert azokat az adott területen jártas ajánlattevők könnyen 
megértik, valamint mert segítenek elkerülni, hogy az egyes ajánlatkérő szerveknek újra és 
újra meg kelljen fogalmazniuk a követelményeket. A szabványok használatának 
hangsúlyozásával az irányelv az ajánlatkérő szervek számára megkönnyíti a 
környezetvédelmi és szociális követelmények meghatározását;

- az irányelv nem korlátozhatja az önkormányzatok azon lehetőségét, hogy 
együttműködhessenek bizonyos általános érdekű szolgáltatások biztosítása érdekében, mint 
amilyen például a hulladékkezelés és a szennyvízkezelés;

- az irányelvnek bővítenie kell annak lehetőségeit, hogy a vállalkozói lánc minden egyes 
tagjával, azaz az alvállalkozókkal szemben is követelményeket támasszanak. Nemcsak a 
fővállalkozónak/fő ajánlattevőnek kell betartania az ajánlatkérő szerv által meghatározott 
szabályokat és rendelkezéseket, hanem azt az alvállalkozóktól is el kell várni. Olyan 
ellenőrző rendszerre van szükség, amely a vállalkozói lánc minden egyes elemére kiterjed.

Az előadó elkötelezett amellett, hogy megőrizzék az önkormányzatok, régiók és egyéb 
ajánlatkérő szervek önrendelkezését és autonómiáját. A rendeletnek egyértelműnek kell lennie 
az értelmezéssel kapcsolatos viták elkerülése érdekében. Az irányelv egyszerűsítése arra is 
ösztönözni fogja az ajánlatkérő szerveket, hogy közbeszerzési politikájukon belül egyértelmű 
fenntarthatósági célokat tűzzenek ki.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja 
bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 

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

növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz, továbbá a Lisszaboni 
Szerződésben megfogalmazott, a 
fenntartható fejlődés célkitűzésének 
teljesítésében. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell a közkiadások 
hatékonyságának növelése érdekében, 
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét, valamint annak érdekében, 
hogy a beszerzők képesek legyenek jobban 
felhasználni a közbeszerzést a közös 
társadalmi célok támogatására. Szükség 
van ezenkívül az alapfogalmak és 
koncepciók tisztázására a nagyobb 
jogbiztonság biztosítása érdekében, 
valamint az Európai Unió Bíróságának 
megalapozott vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Indokolás

A Lisszaboni Szerződésre vonatkozó szöveg a fenntartható fejlődés jelentőségének 
hangsúlyozása miatt szükséges. 

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az (2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
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Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell a közkiadások
hatékonyságának növelése érdekében, 
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét, valamint annak érdekében, 
hogy a beszerzők képesek legyenek jobban 
felhasználni a közbeszerzést a közös 
társadalmi célok támogatására. Szükség 
van ezenkívül az alapfogalmak tisztázására 
a nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Európa 2020 stratégiában mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell annak érdekében, hogy
a beszerzők képesek legyenek jobban 
felhasználni a közbeszerzést a 
fenntartható fejlődés és más közös 
társadalmi célok támogatására, növelve 
ezáltal a közkiadások hatékonyságát,
biztosítva a legjobb ár-érték arányt, és
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét, illetve ösztönözve a helyi 
szintű közbeszerzést, valamint képessé téve 
a beszerzőket a közbeszerzés közös 
társadalmi célok támogatására való jobb 
felhasználására. Arra biztatjuk az 
ajánlatkérő szerveket, hogy olyan 
követelményeket támasszanak, amelyek 
szigorúbbak, illetve egyes területeken 
meghaladják a jelenlegi európai uniós 
jogszabályokat e közös célok elérése 
érdekében. Szükség van ezenkívül az
irányelvek egyszerűsítésére, valamint az
alapfogalmak és koncepciók tisztázására a 
nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére. Ez az irányelv a 
közbeszerzés módjáról rendelkezik, a 
közbeszerzés tárgya az ajánlatkérő szervek 
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hatáskörébe tartozik. Arra biztatjuk az 
ajánlatkérő szerveket, hogy olyan 
követelményeket támasszanak, amelyek 
szigorúbbak, illetve egyes területeken 
meghaladják a jelenlegi európai uniós 
jogszabályokat a közös célok elérése 
érdekében.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az ajánlatkérő szervek támaszthatnak olyan követelményeket, 
amelyek szigorúbbak, illetve egyes területeken meghaladják a jelenlegi európai uniós 
jogszabályokat.  Amennyiben már idejében rögzítjük az irányelv szerepét az éghajlattal, a 
környezettel és a társadalmi kohézióval kapcsolatos célok elérésében, az a későbbiekben 
hozzá fog járulni az e kérdésekkel kapcsolatos cikkekhez. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közszféra fellépésének egyre 
sokrétűbb megjelenési formái szükségessé 
tették magának a beszerzés fogalmának a 
közelebbi meghatározását. Az uniós 
közbeszerzési szabályoknak nem céljuk, 
hogy a közpénzek kifizetésének minden 
formáját szabályozzák; pusztán azokra 
vonatkoznak, amelyek ellenérték fejében 
történő építési beruházások, 
árubeszerzések vagy szolgáltatásnyújtások 
megszerzésére irányulnak. A megszerzés 
fogalma tágan értendő, a szóban forgó 
építési beruházás, árubeszerzés vagy 
szolgáltatásnyújtás előnyeinek 
megszerzése értelmében, amihez nem 
feltétlenül szükséges az ajánlatkérő szerv 
részére történő tulajdonjog-átruházás.
Továbbá egy tevékenységnek pusztán a 
finanszírozása – amihez gyakran 
kapcsolódik az átvett összegek 
visszatérítésének kötelezettsége, ha azokat 
nem használták fel a szándékolt célokra –
általában nem tartozik a közbeszerzési 
szabályok hatálya alá.

(3) A közszféra fellépésének egyre 
sokrétűbb megjelenési formái szükségessé 
tették magának a beszerzés fogalmának a 
közelebbi meghatározását. Az uniós 
közbeszerzési szabályoknak nem céljuk, 
hogy a közpénzek kifizetésének minden 
formáját szabályozzák; pusztán azokra 
vonatkoznak, amelyek ellenérték fejében 
történő építési beruházások, 
árubeszerzések vagy szolgáltatásnyújtások 
megszerzésére irányulnak. A megszerzés 
fogalma tágan értendő, a szóban forgó 
építési beruházás, árubeszerzés vagy 
szolgáltatásnyújtás előnyeinek 
megszerzése értelmében, amihez nem 
feltétlenül szükséges az ajánlatkérő szerv 
részére történő tulajdonjog-átruházás.
Továbbá egy tevékenységnek pusztán a 
finanszírozása – amihez gyakran 
kapcsolódik az átvett összegek 
visszatérítésének kötelezettsége, ha azokat 
nem használták fel a szándékolt célokra –
nem tartozik a közbeszerzési szabályok 
hatálya alá. Amennyiben az irányelvben 
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meghatározott feltételek teljesülnek, a 
közbeszerzésre vonatkozó szabályok nem 
alkalmazandók az ellenőrzött 
jogalanyoknak odaítélt szerződésekre és a 
részt vevő ajánlatkérő szervek közötti, 
közszolgáltatási feladataik közös 
végrehajtására irányuló együttműködésre.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke értelmében az Unió 
politikái és tevékenységei meghatározása 
és végrehajtása során 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 társadalmi szempontból 
fenntartható közbeszerzést, szociális 
kritériumokat beépítve a közbeszerzés 
valamennyi szakaszába, valamint 
tiszteletben tartva a meglévő, 
foglalkoztatási feltételekről, 
társadalombiztosításról és közegészségről 
szóló uniós, nemzeti és nemzetközi szintű 
kötelezettségeket.

Indokolás

Az (5) preambulumbekezdés hivatkozik az EUMSZ 11. cikkére, amely arról rendelkezik, hogy 
a környezetvédelmi követelményeket be kell illeszteni az összes uniós politikába. Ez az új 
preambulumbekezdés az EUMSZ szociális és egészségügyi célkitűzések valamennyi uniós 
politikába történő beillesztéséről rendelkező 9. cikke tekintetében törekszik ugyanerre.

Módosítás 5
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Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A 2008–2013. évre vonatkozó 
egészségügyi stratégia kulcsfontosságú 
elve az egészségügyi szempontok 
valamennyi szakpolitikai területen történő 
figyelembevétele, illetve az egészségügyi 
szempontok beillesztése az összes uniós, 
nemzeti és regionális szintű politikába. 
Ezt a megközelítést a tagállamok az 
egészségügyi szempontok valamennyi 
szakpolitikai területen történő 
figyelembevételére vonatkozó 2007. évi 
nyilatkozatukban támogatták. Ez az 
irányelv hozzájárul ehhez a 
megközelítéshez annak biztosítása által, 
hogy a közbeszerzési szabályok az 
ajánlatkérő szervek segítségére legyenek a 
közegészségügyi célok megvalósításában, 
és hogy a közegészségre, valamint a 
munkahelyi egészségre és biztonságra 
vonatkozó kritériumok a közbeszerzés 
valamennyi szakaszába beépíthetőek 
legyenek.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából. Az 
irányelv meghatározza, hogyan járulhatnak 
hozzá az ajánlatkérő szervek a 
környezetvédelemhez és a fenntartható 
fejlődés előmozdításához, ugyanakkor 
biztosítja számukra a lehetőséget arra, 

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9., 10. és 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi és szociális
szempontokat be kell illeszteni az uniós 
politikák és tevékenységek 
meghatározásába és végrehajtásába, 
különösen a fenntartható fejlődés 
elősegítésének céljából. Az irányelv 
meghatározza, hogyan járulhatnak hozzá az 
ajánlatkérő szervek a környezetvédelemhez 
és a fenntartható fejlődés előmozdításához,
és tisztázza, hogyan használhatják fel a 
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hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb
szolgáltatást kapják.

rájuk ruházott mérlegelési jogkörüket a 
fenntartható közbeszerzések megkötése 
érdekében az alkalmazandó műszaki 
leírás és odaítélési kritériumok 
kiválasztása tekintetében úgy, hogy
eközben biztosítsák a szerződés tárgyával 
való kapcsolatot, valamint a legjobb ár-
érték arányt szerződéseikben.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A közbeszerzés a globális GDP 
mintegy 19%-át teszi ki, ami majdnem 40-
szer akkora összeg, mint amekkorát az 
uniós tagállamok hivatalos fejlesztési 
segélyként folyósítanak. Ennélfogva 
hatalmas lehetőségek rejlenek a 
közbeszerzésben arra, hogy az EUMSZ 
208. cikkében említett fejlesztési célú 
politikai koherencia terén fennálló uniós 
kötelezettségek teljesítésének és a 
fenntartható kormányzati politikák mind 
az Unióban, mind a fejlődő országokban 
való végrehajtásának eszköze legyen.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az ajánlatkérő szervek széleskörű 
mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a 
közbeszerzés tárgyát képező áruk, 
szolgáltatások vagy építési beruházások 
műszaki leírásának meghatározását 
illetően. Az ajánlatkérő szervek ezen 
túlmenően széleskörű mérlegelési 
jogkörrel rendelkeznek a tekintetben, 
hogy mind a műszaki leírásokat, mind az 
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odaítélési kritériumokat céljaik eléréséhez 
használják fel, ideértve a fenntarthatóbb 
közbeszerzést biztosító leírásokat és 
kritériumokat is. A – többek között a 
fenntarthatósági célkitűzésekhez 
kapcsolódó – műszaki leírásoknak és 
odaítélési kritériumoknak kapcsolódniuk 
kell a közbeszerzési szerződés tárgyához. 
Feltéve, hogy 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 jeleníteni.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) 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 
a közbeszerzés abszolút követelményeit 
rögzíti. A műszaki leírások teljesítése a 
közbeszerzési eljárásban való részvételhez 
szükséges előfeltétel, így kizárólag az 
említett leírásoknak megfelelő árukat 
vagy szolgáltatásokat lehet figyelembe 
venni. Az odaítélési kritériumok ezzel 
szemben lehetőséget adnak az ajánlatkérő 
szervnek a különböző 
kritériumkombinációk relatív előnyeinek 
összevetésére. Az odaítélési kritériumokat 
súlyozzák, és a pályázatokat az egyes 
kritériumoknak való megfelelés alapján 
rangsorolják, de nem előfeltétel, hogy a 
pályázó az összes odaítélési feltételt 
teljesítse. Végezetül a szerződésbe a 
szerződés végrehajtásának mikéntjéről 
szóló szerződésteljesítési feltételeket lehet 
foglalni. Az ajánlatkérő szervek 
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széleskörű mérlegelési jogkörrel 
rendelkeznek a tekintetben, hogy a 
műszaki leírások, az odaítélési 
szempontok és a szerződésteljesítési 
kritériumok révén a közbeszerzés bármely 
szakaszába beillesszék a fenntarthatósági 
célkitűzéseket.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A kutatás és az innováció – ideértve 
az öko-innovációt és a társadalmi 
innovációt is – a jövőbeni növekedést 
befolyásoló fő tényezők közé tartozik, és 
központi szerepet kapott az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló Európa 2020 stratégiában. A 
hatóságoknak a közbeszerzést a lehető 
legmegfelelőbb módon kell stratégiailag 
felhasználniuk az innováció ösztönzése 
érdekében. Az innovatív áruk és 
szolgáltatások vásárlása kulcsszerepet 
játszik a közszolgáltatások 
hatékonyságának és minőségének 
javításában, és emellett jelentős társadalmi 
kihívásokra ad választ. Hozzájárul a 
közpénzek gazdaságilag legelőnyösebb 
elköltésének megvalósításához, valamint 
szélesebb körű gazdasági, környezeti és 
társadalmi előnyök eléréséhez, abban az 
értelemben, hogy új ötleteket szül, azokat 
innovatív termékekké és szolgáltatásokká 
alakítja, ezáltal pedig elősegíti a 
fenntartható gazdasági növekedést. Az 
irányelv várhatóan hozzá fog járulni az 
innovációs közbeszerzés 
megkönnyítéséhez, és segíti a tagállamokat 
az Innovatív Unió célkitűzéseinek 
elérésében. Ezért rendelkezni kell egy 
külön közbeszerzési eljárásról, amely 
lehetővé teszi az ajánlatkérő szervek 
számára, hogy hosszú távú innovációs 

(17) A kutatás és az innováció – ideértve 
az ökoinnovációt és a társadalmi innovációt 
is – a jövőbeni növekedést befolyásoló fő 
tényezők közé tartozik, és központi 
szerepet kapott az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiában. A hatóságoknak a 
közbeszerzést a lehető legmegfelelőbb 
módon kell stratégiailag felhasználniuk az 
innováció ösztönzése érdekében. Az 
innovatív áruk és szolgáltatások vásárlása 
kulcsszerepet játszik a közszolgáltatások 
hatékonyságának és minőségének 
javításában, és emellett jelentős társadalmi 
kihívásokra ad választ. Hozzájárul a 
közpénzek gazdaságilag legelőnyösebb 
elköltésének megvalósításához, valamint 
szélesebb körű gazdasági, környezeti és 
társadalmi előnyök eléréséhez, abban az 
értelemben, hogy új ötleteket szül, azokat 
innovatív termékekké és szolgáltatásokká 
alakítja, ezáltal pedig elősegíti a 
fenntartható gazdasági növekedést. Az 
irányelv várhatóan hozzá fog járulni az 
innovációs közbeszerzés 
megkönnyítéséhez, és segíti a tagállamokat 
az Innovatív Unió célkitűzéseinek 
elérésében. Ezért rendelkezni kell egy 
külön közbeszerzési eljárásról, amely 
lehetővé teszi az ajánlatkérő szervek 
számára, hogy hosszú távú innovációs 
partnerséget létesítsenek valamely új, 
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partnerséget létesítsenek valamely új, 
innovatív termék, szolgáltatás vagy építési 
beruházás kialakítása, majd megvásárlása 
érdekében, feltéve, hogy a termékeket, 
építési beruházásokat, illetve 
szolgáltatásokat a meghatározott 
teljesítményszinteknek és költségeknek 
megfelelően teljesítik. A partnerséget úgy 
kell felépíteni, hogy képes legyen a 
szükséges „piaci húzóerő” generálására, a 
piac kizárása nélkül ösztönözve az 
innovatív megoldás kialakítását.

innovatív termék, szolgáltatás vagy építési 
beruházás kialakítása, majd megvásárlása 
érdekében, feltéve, hogy a termékeket, 
építési beruházásokat, illetve 
szolgáltatásokat a meghatározott 
teljesítményszinteknek és költségeknek 
megfelelően teljesítik. A partnerséget úgy 
kell felépíteni, hogy képes legyen a 
szükséges „piaci húzóerő” generálására, a 
piac kizárása nélkül ösztönözve az 
innovatív megoldás kialakítását. A 
közbeszerzési feltételek meghatározásakor 
ezen túlmenően választási lehetőséget kell 
biztosítani a hatóságok részére annak 
eldöntésére, hogy a gazdasági 
szempontból, vagy az innováció és 
fenntarthatóság szempontjából 
legelőnyösebb – adott esetben a műszaki 
szempontból legkorszerűbb – ajánlatot 
fogadják el, és e választásukat a 
hatóságoknak előre egyértelműen 
rögzíteniük kell az ajánlattételi 
felhívásban.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) Lehetővé kell tenni, hogy azok az 
ajánlatkérő szervek, amelyek sajátos 
környezetvédelmi, energiahatékonysággal 
kapcsolatos, szociális, állatjóléti 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 
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objektíve igazolható kritériumok alapján 
fogalmazzák meg és fogadják el, olyan 
eljárásban, amelyben részt vehetnek az 
érdekeltek - úgymint a kormányzati 
szervek, a fogyasztók, a gyártók, a 
forgalmazók és a környezetvédelmi 
szervezetek -, valamint elengedhetetlen, 
hogy a címke minden érdekelt fél számára 
hozzáférhető és elérhető legyen.

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

Indokolás

Tekintettel a környezetbarát tervezésről szóló irányelvre és annak termékeket érintő 
rendelkezéseire, az energiahatékonyságra és energiatakarékosságra való utalás 
elengedhetetlen.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás vagy pénzmosás vádjával 
bűnösnek találtak. Az adók vagy a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
elmulasztását uniós szinten ugyancsak 
kötelező kizárással kell szankcionálni.
Továbbá biztosítani kell az ajánlatkérő 
szervek számára annak lehetőségét, hogy 
kizárják azokat a részvételre jelentkezőket 
vagy ajánlattevőket, akik megsértették a 
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.

(34) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás vagy pénzmosás vádjával 
bűnösnek találtak. Az adók vagy a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
elmulasztását uniós szinten ugyancsak 
kötelező kizárással kell szankcionálni.
Továbbá biztosítani kell az ajánlatkérő 
szervek számára annak lehetőségét, hogy 
kizárják azokat a részvételre jelentkezőket 
vagy ajánlattevőket, akik megsértették a 
környezetvédelmi, szociális vagy
állatjóléttel kapcsolatos 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.
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Módosítás

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 
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.

(37) A szerződéseket olyan objektív 
kritériumok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. A szóban 
forgó kritériumoknak garantálniuk kell, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérő 
szerveknek kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, amely 
a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek, például abban az esetben, ha 
a választott szerződés-odaítélési 
kritériumok a termelési folyamathoz 
kapcsolódó tényezőket tartalmaznak.
Következésképpen az ajánlatkérő
szerveknek „a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat” kritériumát kell elfogadniuk 
odaítélési kritériumként.

Módosítás 14

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 

(38) Az ajánlatkérő szervnek meg kell 
állapítania azokat az odaítélési 
kritériumokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 
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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 
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.

esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. A
legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlat 
kiválasztása érdekében az ajánlatkérő 
szerveknek a szerződés tárgyához 
kapcsolódó, objektív kritériumokat kell
használniuk. Az odaítélési kritériumok
azonban nem ruházhatnak korlátlan 
választási szabadságot az ajánlatkérő 
szervre. Az odaítélési eljárásnak inkább 
azt kell biztosítania, hogy az átláthatóság, 
a megkülönböztetésmentesség és az
egyenlő bánásmód elvének szigorú 
betartása révén valódi versenyhelyzet 
alakuljon ki. Ezen elvek érvényesüléséhez 
többek között az szükséges, hogy az
ajánlattevők által benyújtott információkat 
hatékonyan és átlátható módon 
ellenőrizzék.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az Európa 2020 stratégia a 
fenntartható fejlődésért célkitűzéseinek 
eléréséhez rendkívül fontos, hogy teljes 
mértékben kihasználják a közbeszerzésben 
rejlő lehetőséget. Az egyes ágazatok és 
piacok közötti jelentős eltérések miatt 
azonban nem lenne helyénvaló általánosan 
érvényes kötelező előírásokat 
megállapítani a környezetvédelmi, 
szociális és innovatív beszerzések 
esetében. Az uniós jogalkotás már 
megállapított néhány, bizonyos 
célkitűzések elérését célzó kötelező 
közbeszerzési követelményt a közúti 
járművek (a tiszta és energiahatékony 
közúti járművek használatának 
előmozdításáról szóló, 2009. április 23-i 

(39) Az Európa 2020 stratégia a 
fenntartható fejlődésért célkitűzéseinek 
eléréséhez rendkívül fontos, hogy teljes 
mértékben kihasználják a közbeszerzésben 
rejlő lehetőséget. Az egyes ágazatok és 
piacok közötti jelentős eltérések miatt 
azonban nem lenne helyénvaló általánosan 
érvényes kötelező előírásokat 
megállapítani a környezetvédelmi, 
szociális és innovatív beszerzések 
esetében. Az uniós jogalkotás már 
megállapított néhány, bizonyos 
célkitűzések elérését célzó kötelező 
közbeszerzési követelményt a közúti 
járművek (a tiszta és energiahatékony 
közúti járművek használatának 
előmozdításáról szóló, 2009. április 23-i 
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2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv) és az irodai berendezések (az 
irodai berendezésekre vonatkozó közösségi 
energiahatékonysági címkézési programról 
szóló, 2008. január 15-i 106/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv) 
ágazatában. Emellett számottevő előrelépés
történt az életciklus-költségek 
meghatározásának közös módszereire 
vonatkozó definíciók terén. Helyénvalónak 
tűnik ezért az ezen az úton való 
továbbhaladás, az ágazati jogalkotásra
hagyva a kötelező célkitűzések és tervek 
meghatározását az adott ágazatban 
uralkodó sajátos politikák és feltételek
függvényében; ugyancsak helyénvalónak 
tűnik az életciklus-költségek 
meghatározása európai megközelítésének 
fejlesztését és használatát ösztönözni, még 
inkább alátámasztva ezzel a 
közbeszerzésnek a fenntartható növekedés 
támogatását célzó alkalmazását.

2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv) és az irodai berendezések (az 
irodai berendezésekre vonatkozó közösségi 
energiahatékonysági címkézési programról 
szóló, 2008. január 15-i 106/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv) 
ágazatában. Emellett folyamatos az
előrelépés az életciklus-költségek 
meghatározásának közös módszereire 
vonatkozó definíciók terén, és az 
életciklus-költségek ágazat-specifikus 
alkalmazhatóságát folyamatosan 
fejlesztik, tesztelik és finomítják.
Helyénvalónak tűnik ezért továbbra is az 
ágazati jogalkotásra hagyni a kötelező 
célkitűzések és tervek meghatározását az 
adott ágazatban uralkodó sajátos politikák 
és feltételek összefüggésében, előmozdítva 
ezzel a közbeszerzésnek a fenntartható 
növekedés támogatását célzó alkalmazását.
Ennek keretében törekedni kell az 
életciklus-költségek meghatározására 
irányuló megbízható módszerek ágazat-
specifikus alkalmazására. A jelen irányelv 
többi rendelkezésével összhangban az 
ágazat-specifikus jogszabályok révén 
elfogadott kötelező közbeszerzési 
kritériumok magukban foglalhatnak 
olyan műszaki leírásokat és odaítélési 
kritériumokat is, amelyek kitérnek az 
általános szociális és környezeti 
előnyökkel és ártalmakkal kapcsolatos 
fenntarthatósági megfontolásokra, akkor 
is, ha ezek pénzben nincsenek kifejezve 
vagy nem fejezhetők ki, feltéve, hogy a 
szerződés tárgyához kapcsolódnak, és az 
átláthatóság, a megkülönböztetés-
mentesség és az egyenlő védelem elvének 
minden tekintetben megfelelnek.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
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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 
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 

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
kritériumokban 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 
közbeszerzési szerződés 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 kritériumai között. Ezek a 
jellemzők a termelési folyamatban részt 
vevő alkalmazottak munkakörülményeire, 
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 kritériumoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az
alkalmazottak munkakörülményeit. E 
szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
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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.

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 kritériumként használják, mivel 
ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
használt előzetes tájékoztatóban vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Például megemlíthetők 
– többek között – a hosszú ideje állást 
keresők alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
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 

(43) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
használt előzetes tájékoztatóban vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem, a közegészség-védelem 
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, különösen a 94. sz. 
ILO-egyezmény 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 
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kötelezettségek. irányuló, a szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek.

Indokolás

Ez a módosítás hangsúlyozza a kifejezetten a közbeszerzést szabályozó 94. sz. ILO-egyezmény 
jelentőségét a közbeszerzési szerződések munkajogi záradékaira vonatkozóan. Az EU-nak el 
kell köteleznie magát az ILO normái mellett.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
egy vagy több ajánlatkérő szerv által
közbeszerzési szerződéseken keresztül
történő megvásárlása az említett 
ajánlatkérő szervek által kiválasztott 
gazdasági szereplőktől.

Indokolás

Erre a változtatásra azért van szükség, hogy lehetővé tegyük az önkormányzatoknak, hogy 
hatékonyan együttműködhessenek bizonyos általános érdekű szolgáltatások biztosítása 
érdekében, mint amilyen például a hulladékkezelés és a szennyvízkezelés.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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projekt részét képezik.

Indokolás

Erre a változtatásra azért van szükség, hogy lehetővé tegyük az önkormányzatoknak, hogy 
hatékonyan együttműködhessenek bizonyos általános érdekű szolgáltatások biztosítása 
érdekében, mint amilyen például a hulladékkezelés és a szennyvízkezelés.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ajánlatkérő szervek által egy 
másik jogi személynek odaítélt szerződés 
nem tartozik a jelen irányelv hatálya alá 
az alábbi feltételek együttes teljesülése 
esetén:
a) az ajánlatkérő szerv olyan ellenőrzést 
gyakorol az érintett jogi személy felett, 
amely hasonló ahhoz az ellenőrzéshez, 
amelyet saját szervezeti egységei felett 
gyakorol;
b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek jelentős részét az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv 
vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;
c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek aktív magánjogi érdekeltek.

(A bizottsági javaslat 11. cikke (1) bekezdésének szövege – módosításokkal)

Indokolás

Erre a változtatásra azért van szükség, hogy lehetővé tegyük az önkormányzatoknak, hogy 
hatékonyan együttműködhessenek bizonyos általános érdekű szolgáltatások biztosítása 
érdekében, mint amilyen például a hulladékkezelés és a szennyvízkezelés. Ez a hatály 
kérdéséhez tartozik, ezért a bizottsági javaslat 11. cikkét módosításokkal együtt az 1. cikkbe 
kell áthelyezni.
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Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A bizottsági javaslat 11. cikke (2) bekezdésének szövege – módosításokkal)

Indokolás

Lásd a 1. cikk (2a) (új) bekezdésének módosítását.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az az ajánlatkérő szerv, amely a (3) 
bekezdés értelmében nem gyakorol 
ellenőrzést egy jogi személy felett, az 
alábbi feltételek teljesülése mellett 
mindazonáltal a jelen irányelv hatályán 
kívül is odaítélhet egy szerződést olyan 
jogi személynek, amelyet más ajánlatkérő 
szervekkel együtt ellenőriz:
a) az ajánlatkérő szervek az érintett jogi 
személy felett a saját szervezeti egységeik 
felett gyakorolt ellenőrzéshez hasonló, 
közös ellenőrzést gyakorolnak;
b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek jelentős részét az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
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vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;
c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek aktív magánjogi érdekeltek.

(A bizottsági javaslat 11. cikke (3) bekezdésének szövege – módosításokkal)

Indokolás

Lásd az 1. cikk (2a) (új) bekezdésének módosítását.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A két vagy több ajánlatkérő szerv 
által kötött megállapodás nem tekinthető 
közbeszerzési szerződésnek a jelen 
irányelv 2. cikkének (7) bekezdése 
értelmében, és így nem tartozik az irányelv 
hatálya alá az alábbi feltételek együttes 
teljesülése esetén:
a) a partnerség célja egy minden állami 
hatóság számára kötelező közszolgáltatási 
feladat ellátása;
b) a tevékenységet kizárólag az érintett 
hatóságok látják el, azaz aktív magántőke 
bevonása nélkül.

(A bizottsági javaslat 11. cikke (4) bekezdésének szövege – módosításokkal)

Indokolás

Lásd az 1. cikk (2a) (új) bekezdésének módosítását.

Módosítás 24

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

(2e) A közszférában működő szervezetek 
közötti feladatátruházás azonban a 
tagállamok államigazgatási szerveinek 
hatáskörébe tartozik, és arra a 
közbeszerzésre vonatkozó szabályok nem 
alkalmazandók.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) „társadalmi szempontból 
fenntartható termelési folyamat”: olyan 
termelési folyamat, amelynek során az 
építési beruházás, szolgáltatásnyújtás és 
árubeszerzés megfelel a biztonsági és 
egészségvédelmi, szociális és munkaügyi 
jogszabályoknak, szabályoknak és 
szabványoknak, különösen az építési 
beruházás, szolgáltatásnyújtás és 
árubeszerzés helyszínén alkalmazandó 
uniós vagy nemzeti jogszabályokban, 
illetve kollektív szerződésekben 
meghatározott munkahelyi egyenlő 
bánásmód elve tekintetében.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11 cikk törölve
A hatóságok közötti kapcsolat
(1) Az ajánlatkérő szervek által egy másik 
jogi személynek odaítélt szerződés nem 
tartozik a jelen irányelv hatálya alá az 
alábbi feltételek együttes teljesülése 
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esetén:
a) az ajánlatkérő szerv olyan ellenőrzést 
gyakorol az érintett jogi személy felett, 
amely hasonló ahhoz az ellenőrzéshez, 
amelyet saját szervezeti egységei felett 
gyakorol;
b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv 
vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;
c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.
Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.
(2) Akkor is alkalmazandó az (1) 
bekezdés, ha egy olyan ellenőrzött 
jogalany, amely maga is ajánlatkérő szerv, 
szerződést ítél oda az ellenőrző 
intézményének vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött 
valamely jogi személynek, feltéve, hogy 
nincsenek magánjogi érdekeltek abban a 
jogi személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést.
(3) Az az ajánlatkérő szerv, amely az (1) 
bekezdés értelmében nem gyakorol 
ellenőrzést egy jogi személy felett, az 
alábbi feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
nélkül is odaítélhet egy szerződést olyan 
jogi személynek, amelyet más ajánlatkérő 
szervekkel együtt ellenőriz:
a) az ajánlatkérő szervek az érintett jogi 
személy felett a saját szervezeti egységeik 
felett gyakorolt ellenőrzéshez hasonló, 
közös ellenőrzést gyakorolnak;
b) az érintett jogi személy 
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tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;
c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.
Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:
a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;
b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;
c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.
(4) A két vagy több ajánlatkérő szerv által 
kötött megállapodás nem tekinthető 
közbeszerzési szerződésnek a jelen 
irányelv 2. cikkének 6. pontja értelmében, 
az alábbi feltételek együttes teljesülése 
esetén:
a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;
b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;
c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
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megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg 
a 10%-ot;
d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek között;
e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.
(5) A magánszféra (1)-(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a szerződés 
odaítélésekor vagy a megállapodás 
megkötésekor kell igazolni.
Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon 
bevonódik, aminek eredményeként a 
folyamatban lévő szerződéseket a rendes 
közbeszerzési eljárásokon keresztül meg 
kell nyitni a verseny számára.

(A 11. cikkből eltávolított és részben az 1. cikkbe áthelyezett szöveg – lásd az 1. cikk 
módosításait:(2a–d) bekezdés [új])

Indokolás

A bizottsági javaslat 11. cikkének tartalma az irányelv hatálya miatt fontos, ezért azt a 
módosításokkal együtt az 1. cikkbe kell áthelyezni. Ennek megfelelően a bizottsági javaslat 11. 
cikkét törölni kell.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Kizárólagos jog alapján odaítélt, 

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

Indokolás

A jelenlegi 2004/18/EK irányelv 18. cikkének ismételt bevezetése. Ez a cikk fontos az olyan 
általános érdekű műveletek szempontjából, mint például a szerencsejátékok (államilag 
engedélyezett sorsolásos játékok), és a hulladékok ártalmatlanítása. Ez a cikk lehetővé teszi a 
hatóságok számára, hogy bizonyos műveleteket speciális belső vállalatok számára tartsanak 
fenn. Az Európai Bíróság ezt a rendelkezést a C-360/96. sz. ügyben alkalmazta.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok arról is rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szervek tárgyalásos 
eljárást vagy versenypárbeszédet 
alkalmazhatnak a következő esetek 
bármelyikében:

A tagállamok arról is rendelkeznek, hogy 
az ajánlatkérő szervek az ezen irányelvben 
szabályozott tárgyalásos eljárást vagy 
versenypárbeszédet alkalmazhatják a 
következő esetek bármelyikében:

Indokolás

Bizonyos esetekben csak tárgyalásos eljárás keretében lehet az összetettebb szerződéseket 
odaítélni. Az ajánlatkérő szervek számára ezért lehetővé kell tenni, hogy ehhez az 
eljárástípushoz folyamodjanak.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy a 
tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet
vagy az innovációs partnerséget nem 

törölve
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ültetik át a nemzeti jogukba.

Indokolás

Bizonyos esetekben csak tárgyalásos eljárás keretében lehet az összetettebb szerződéseket 
odaítélni. Az ajánlatkérő szervek számára ezért lehetővé kell tenni, hogy ehhez az 
eljárástípushoz folyamodjanak.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
34 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34a. cikk
Az elektronikus közbeszerzéshez használt 

központi weboldal
Az átláthatóság érdekében a közigazgatási 
szervek a bekerülési összeg, a mennyiség 
és hasonló adatok feltüntetésével egy az e 
célra kialakított központi uniós 
weboldalon közzétehetnek információkat 
a már kivitelezett szerződésekről stb., azzal 
a céllal, hogy más közigazgatási szervek 
összehasonlíthassák a hasonló 
szerződésekért kifizetett összegeket és más 
hasonló paramétereket, és hogy 
ajánlattételi felhívásaikat ezen 
információk alapján készíthessék el; ily 
módon költségeket lehet megtakarítani, és 
fel lehet tárni a szerződések közötti 
jelentősebb árkülönbségeket.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A VIII. melléklet 1. pontjában 
meghatározott műszaki leírást fel kell 
tüntetni a közbeszerzési dokumentációban.
A leírásnak meg kell határoznia az építési 

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

beruházás, a szolgáltatás vagy az áru kívánt 
tulajdonságait annak érdekében, hogy az 
ajánlatkérő szerv használattal, 
fenntarthatósággal és állatjóléttel 
kapcsolatos célkitűzései megvalósíthatók 
legyenek.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Címkék Harmadik fél által ellenőrzött szabvány 
szerinti címkék és tanúsítványok

Indokolás

A címkék használatát a szabványok használata érdekében törölni kell. A szabványok azért 
hasznosak, mert azokat az adott területen jártas ajánlattevők könnyen megértik, valamint mert 
segítenek elkerülni, hogy az egyes ajánlatkérő szerveknek újra és újra meg kelljen 
fogalmazniuk a követelményeket. A szabványok használatának hangsúlyozásával az irányelv 
az ajánlatkérő szervek számára megkönnyíti a környezetvédelmi és szociális követelmények 
meghatározását.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben az ajánlatkérő szervek 
valamely építési beruházással, 
szolgáltatással vagy áruval összefüggésben 
környezetvédelmi, szociális vagy egyéb 
jellemzőket állapítanak meg a 40. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
teljesítmény, illetve funkcionális 
követelmények tekintetében, 
megkövetelhetik, hogy a szóban forgó 
építési beruházás, szolgáltatás vagy áru
harmadik fél által ellenőrzött szabvány 
szerinti meghatározott címkével, illetve 
tanúsítvánnyal legyen ellátva, feltéve, 



AD\910630HU.doc 31/48 PE487.738v03-00

HU

hogy a következő feltételek mindegyike 
teljesül:

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a harmadik fél által ellenőrzött 
szabvány szerinti címkére, illetve 
tanúsítványra vonatkozó követelmények 
olyan jellemzőket érintenek, amelyek a 
szerződés tárgyához kapcsolódnak, és 
amelyek alkalmasak a szerződés tárgyát 
képező építési beruházás, árubeszerzés 
vagy szolgáltatás jellemzőinek 
meghatározására;

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a címke követelményeit tudományos 
adatok alapján állapítják meg, vagy azok 
egyéb objektív módon igazolható, 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokon 
alapulnak;

b) a harmadik fél által ellenőrzött 
szabvány szerinti címke, és/vagy 
tanúsítvány követelményeit tudományos 
adatok alapján állapítják meg, vagy azok 
egyéb objektív módon igazolható, 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokon
és adatokon alapulnak;

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az odaítélésre vonatkozó szabályok a 
szerződés jellegéhez mérten arányosak;
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Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a harmadik fél által igazolt 
szabványban meghatározott címkét
és/vagy tanúsítványt olyan nyílt és 
átlátható eljárás keretében fogadták el, 
amelyben valamennyi érdekelt fél –
ideértve a kormányzati szerveket, 
fogyasztókat, gyártókat, forgalmazókat és 
környezetvédelmi szervezeteket – részt 
vehetett;

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a címkék valamennyi érdekelt fél 
számára hozzáférhetők;

d) a harmadik fél által igazolt 
szabványban meghatározott címkék
és/vagy tanúsítványok valamennyi érdekelt 
fél számára hozzáférhetők;

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a harmadik fél által igazolt 
szabványban meghatározott címkékre 
és/vagy tanúsítványokra vonatkozó 
kritériumokat a címkéért folyamodó 
gazdasági szereplőtől független harmadik 
fél határozza meg. A harmadik fél lehet 
konkrét nemzeti vagy kormányzati testület 
vagy szervezet.
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Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a címke megfelel az (1) bekezdés b), 
c), d) és e) pontjaiban előírt feltételeknek, 
azonban a szerződés tárgyához nem 
kapcsolódó követelményeket is előír, az 
ajánlatkérő szervek a műszaki leírást az 
adott címke részletes leírására vagy 
szükség esetén annak a szerződés 
tárgyához kapcsolódó, és az adott tárgy 
jellemzőinek meghatározására alkalmas 
részeire való hivatkozással is 
meghatározhatják.

(2) Ha a harmadik fél által ellenőrzött 
szabvány amiatt nem fel meg a VIII. 
melléklet 6. pontjában foglalt 
fogalommeghatározásnak, mert 
kritériumai előírnak a szerződés tárgyához 
nem kapcsolódó követelményeket, az 
ajánlatkérő szervek a műszaki leírást az 
adott szabvány részletes leírására vagy 
szükség esetén annak a szerződés 
tárgyához kapcsolódó, és az adott tárgy 
jellemzőinek meghatározására alkalmas 
részeire való hivatkozással is 
meghatározhatják.

Indokolás

E módosítás célja, hogy kiemelje harmadik felek szabványainak közbeszerzés során történő 
használatát. A harmadik fél által ellenőrzött szabvány alkalmazása révén az ajánlatkérő 
szervek és az ajánlattevők világos, megfelelő és hasznos eszközhöz jutnak. Az a tény, hogy egy 
termék vagy szolgáltatás megfelel a harmadik fél által ellenőrzött szabványnak, azt bizonyítja, 
hogy az ajánlatkérő szerv kritériumai teljesülnek.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv műszaki leírásaiban 
feltüntetheti, hogy az ilyen szabványoknak 
megfelelő építési beruházás, árubeszerzés 
vagy szolgáltatás a műszaki leírásnak 
megfelelőnek minősül. Az ajánlatkérő 
szervek elfogadhatnak minden olyan 
egyenértékű szabványt is, amely teljesíti az 
ajánlatkérő szerv által megállapított 
leírást. Azon építési beruházás, 
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árubeszerzés vagy szolgáltatás 
tekintetében, amelyről harmadik személy 
nem igazolta, hogy az ilyen szabványnak 
megfelel, az ajánlatkérő szerv 
elfogadhatja a gyártó műszaki 
dokumentációját vagy más megfelelő 
eszközt, mint például tanúsítványokat és 
nyilatkozatokat.

Indokolás

A címkék használatát a szabványok használata érdekében törölni kell. A szabványok azért 
hasznosak, mert azokat az adott területen jártas ajánlattevők könnyen megértik, valamint mert 
segítenek elkerülni, hogy az egyes ajánlatkérő szerveknek újra és újra meg kelljen 
fogalmazniuk a követelményeket. A szabványok használatának hangsúlyozásával az irányelv 
az ajánlatkérő szervek számára megkönnyíti a környezetvédelmi és szociális követelmények 
meghatározását.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 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.

(4) Amennyiben az olyan részvételre 
jelentkező vagy ajánlattevő, amely az (1),
(2) és (3) bekezdésekben említett valamely 
helyzetben van, olyan bizonyítékot
szolgáltat az ajánlatkérő szervnek, amely 
az adott kizárási ok fennállása ellenére 
tanúsítja megbízhatóságát, az ajánlatkérő 
szerv felülvizsgálhatja a közbeszerzésből 
való kizárást.

Indokolás

Világosan és kétséget kizáróan elő kell írni, hogy az ajánlattevőknek meg kell felelniük az 
uniós, nemzeti és regionális jogszabályoknak és egyéb kötelező érvényű előírásoknak, és hogy 
az ajánlatkérő szerveknek egyértelműen jogukban áll kizárni az előírásokat nem teljesítő 
pályázókat.
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Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az uniós és a nemzeti jogszabályok, 
illetve kollektív megállapodások által 
meghatározott szabványok betartása az 
egészségvédelmi és biztonsági, a szociális, 
a munkaügyi és a környezetvédelmi 
jogszabályok terén.

Indokolás

A címkék használatát a szabványok használata érdekében törölni kell. A szabványok azért 
hasznosak, mert azokat az adott területen jártas ajánlattevők könnyen megértik, valamint mert 
segítenek elkerülni, hogy az egyes ajánlatkérő szerveknek újra és újra meg kelljen 
fogalmazniuk a követelményeket. A szabványok használatának hangsúlyozásával az irányelv 
az ajánlatkérő szervek számára megkönnyíti a környezetvédelmi és szociális követelmények 
meghatározását.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 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.

(4) A műszaki és szakmai alkalmasság
tekintetében az ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplők rendelkezzenek a szerződés 
megfelelő minőségi szabvány szerinti és –
amennyiben az ajánlatkérő szerv kéri – a 
70. cikkel összhangban meghatározott 
szerződési feltételeknek megfelelő 
teljesítésének biztosításához szükséges 
emberi és műszaki erőforrásokkal és 
tapasztalattal, illetve hogy az ezekhez való 
hozzáférés vagy ezek megszerzése 
érdekében előzetesen intézkedéseket 
tegyenek. Az ajánlatkérő szervek akkor 
juthatnak arra a következtetésre, hogy a 
gazdasági szereplők nem biztosítják a
szükséges teljesítményt, ha az ajánlatkérő 
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szerv megállapította, hogy 
összeférhetetlenség áll fenn, amely 
hátrányosan befolyásolhatja a szerződés 
teljesítését.

Indokolás

A címkék használatát a szabványok használata érdekében törölni kell. A szabványok azért 
hasznosak, mert azokat az adott területen jártas ajánlattevők könnyen megértik, valamint mert 
segítenek elkerülni, hogy az egyes ajánlatkérő szerveknek újra és újra meg kelljen 
fogalmazniuk a követelményeket. A szabványok használatának hangsúlyozásával az irányelv 
az ajánlatkérő szervek számára megkönnyíti a környezetvédelmi és szociális követelmények 
meghatározását.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk (1)–(5) bekezdésének előírásait 
alkalmazni kell az alvállalkozásba adási 
eljárásokra és az alvállalkozókra.

Indokolás

A cél, hogy az ajánlatkérő szervek számára több lehetőséget biztosítsanak az alvállalkozók 
bevonásának figyelembe vételére.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti hatóságok biztonságos online 
tanúsítványtárakat hoznak létre, ahová a 
vállalkozások kétévente beküldhetik az 
összes kapcsolódó dokumentációt. A 
dokumentációnak egy személyes azonosító 
szám megadása révén hozzáférhetőnek 
kell lennie minden szinten minden 
ajánlatkérő szerv számára.
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Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A gazdasági szereplő gazdasági és 
pénzügyi helyzetét, illetve az uniós vagy 
nemzeti jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó 
kollektív szerződésekben meghatározott 
egészségvédelmi, biztonsági, szociális és 
munkajogi szabályoknak és előírásoknak 
való megfelelését főszabály szerint a XIV.
mellékletben felsorolt egy vagy több 
dokumentummal igazolhatja.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minőségbiztosítási és
környezetgazdálkodási standardok

Minőségbiztosítási, környezetgazdálkodási
és állatjóléti standardok

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok kötelesek a 88. cikknek 
megfelelően a többi tagállam számára 
kérésre hozzáférhetővé tenni minden olyan 
információt, amely a jelen cikk (1) és (2) 
bekezdésében említett minőségi, 
környezetvédelmi és állatjóléti
standardoknak való megfelelés 
bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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:

(1) Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
kritériuma alapján ítéli oda.

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat;
b) a legalacsonyabb költség. 
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.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, 
az esztétikai és a funkcionális jellemzőket, 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos kritériumok alapján 
kell meghatározni. Ezek a kritériumok az
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb kritériumokat is 
magukban foglalnak.
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a hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, 
a környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;
b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, 
hogy a helyettesek azonos szervezeti és 
minőségi szintet biztosítanak;
c) a vevőszolgálat és a technikai 
segítségnyújtás, a szállítási határnap vagy 
határidő, illetve a teljesítési határidő;
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.

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett 
kritériumok a következőket foglalhatják 
magukban:
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a) minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást;

b) innovációs jellemzők, köztük a 
rendelkezésre álló legjobb technikai 
eljárások;

c) környezetvédelmi és fenntarthatósági 
kritériumok, többek között a 67. cikkben 
meghatározott életciklus-költségek, 
valamint a zöld közbeszerzésre vonatkozó 
kritériumok;

d) a szociális szempontból fenntartható 
előállítási folyamat kritériumai, amelyek 
magukban foglalhatják a hátrányos 
helyzetű vagy kiszolgáltatott csoportokhoz 
tartozó személyek foglalkoztatását is;

e) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata, valamint bármely 
alvállalkozó kapacitása, képességei és 
szakmai hitele is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők és 
további alvállalkozók is csak az 
ajánlatkérő szerv hozzájárulásával 
vonhatók be; az ajánlatkérő szervnek
ellenőriznie kell, hogy a helyettesek, 
illetve a további alvállalkozók bevonása 
azonos szervezeti és minőségi szintet 
biztosít;

f) a vevőszolgálat és a technikai 
segítségnyújtás, a szállítási határnap vagy 
határidő, illetve a teljesítési határidő;

g) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának egyedi folyamata, illetve ezek 
– a 2. cikk 22. pontjában említett –
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életciklusának bármely más szakaszához 
kapcsolódó egyedi 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 egyedi 
folyamatát jellemzik.

Módosítás 53

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

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 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.

(5) Az ajánlatkérő szerv minden egyes, a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott kritérium
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, a beszerzési 
dokumentumokban, illetve 
versenypárbeszéd esetében az 
ismertetőben.
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Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a módszer kidolgozása az érdekeltekkel 
folytatott részletes egyeztetést követően 
történt, és tudományos adatokon vagy 
egyéb, objektív módon ellenőrizhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumokon 
alapul;

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ismétlődő vagy folyamatos alkalmazásra 
hozták létre;

b) beszállítókkal tesztelték és ellenőrizték, 
és ismétlődő vagy folyamatos alkalmazásra 
hozták létre;

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) úgy kerül kialakításra, hogy a 
piacfelügyeleti hatóságok igazolni tudják, 
hogy a termék megfelel a bejelentett 
életciklus-költségeknek.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus (3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
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részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni, ha a 66. cikk (1) bekezdésében 
említett odaítélési szempontok között az 
életciklus-költségek meghatározása is 
szerepel.

részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezeket a jogalkotási 
aktusokat az érdekeltekkel folytatott 
részletes egyeztetést követően fogadhatja 
csak el. Ilyen közös módszert kell 
alkalmazni, ha a 66. cikk (1) bekezdésében 
említett odaítélési kritériumok között az 
életciklus-költségek meghatározása is 
szerepel.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérő szerv elutasítja az ajánlatot, 
ha megállapította, hogy az ajánlat azért 
tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az
uniós jogszabályok, a nemzeti törvények, 
rendeletek és egyéb kötelező érvényű 
előírások által a szociális, munkaügyi, 
környezetvédelmi vagy közegészségügyi 
területen vagy a XI. mellékletben felsorolt 
nemzetközi szociális és környezetvédelmi 
jogi rendelkezések által megállapított 
kötelezettségeknek.

Indokolás

Az ajánlatkérőnek jogában kell, hogy álljon a szerződéskötés megtagadása olyan 
ajánlattevőtől, amely nem felel meg a jogszabályoknak és rendeleteknek. Az e cikkben 
szereplő, rendeletekre való hivatkozás nem korlátozható az egyes szabályozási területekhez 
tartozó uniós jogszabályokra. A cikket ki kell egészíteni, hogy magában foglalja a nemzeti 
jogszabályokat és a munkaerőpiacot szabályozó rendszereket is.
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Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációban megnevezheti 
– vagy valamely tagállam által kötelezhető 
arra, hogy megnevezze – azt a szervet vagy 
azokat a szerveket, amelytől, illetve 
amelyektől a részvételre jelentkező vagy az 
ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat 
az építési beruházás kivitelezése, illetve a 
szolgáltatás teljesítése területén 
szokásosan alkalmazott, adózással, 
környezetvédelemmel, munkavédelmi 
rendelkezésekkel és munkafeltételekkel 
kapcsolatos kötelezettségekről, amelyeket 
az építési területen végzendő építési 
munkákra, illetve a szerződés teljesítése 
során nyújtott szolgáltatásokra alkalmazni 
kell.

Indokolás

Ez a módosítás néhány kisebb változtatás mellett ismételten bevezeti a közbeszerzésről szóló 
jelenlegi, 2004/18/EK irányelv 27. cikke (1) bekezdését. E cikket a más országokból származó 
ajánlattevők közbeszerzésben való részvételének támogatásában betöltött fontos szerepe 
miatt, valamint a határokon átnyúló kereskedelem ösztönzése érdekében nem szabad törölni.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
70 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást 
adó ajánlatkérő szerv felhívja az 
ajánlattevőket vagy a közbeszerzési 
eljárásban részvételre jelentkezőket arra, 
hogy nyilatkozzanak arról, hogy ajánlatuk 
elkészítésénél figyelembe vették az építési 
beruházás kivitelezése, illetve a 
szolgáltatásnyújtás helyén szokásosan 
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alkalmazott környezetvédelmi és 
munkavédelmi rendelkezésekkel, valamint 
a munkafeltételekkel kapcsolatos 
kötelezettségeket.

Indokolás

Ez a módosítás néhány kisebb változtatás mellett ismételten bevezeti a jelenlegi 2004/18/EK 
irányelv 27. cikke (2) bekezdését. E cikket a más országokból származó ajánlattevők 
közbeszerzésben való részvételének támogatásában betöltött fontos szerepe miatt, valamint a 
határokon átnyúló kereskedelem ösztönzése érdekében nem szabad törölni.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének 
kérdését. Az egyetemleges felelősség 
rendszere meghatározza, hogy a teljes 
alvállalkozói lánc egyetemleges 
felelősséggel tartozik az alapvető jogok, 
valamint a környezetvédelmi, 
egészségvédelmi, biztonsági, szociális és 
foglalkoztatási szabályok tiszteletben 
tartásáért (a 2., a 22a (új), a 40., az 54., az 
55. és az 56. cikkben meghatározottaknak 
megfelelően).

Indokolás

A cél, hogy az ajánlatkérő szervek számára több lehetőséget biztosítsanak az alvállalkozók 
bevonásának figyelembe vételére.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 

(1) Amennyiben ilyen még nem létezik, a 
tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
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tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a Bizottságot.

független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a Bizottságot.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „harmadik fél által ellenőrzött 
szabvány”: az építési beruházás, 
szolgáltatás vagy árubeszerzés környezeti, 
társadalmi vagy más jellemzői (beleértve 
az életciklushoz és a társadalmi 
szempontból fenntartható előállítási 
eljáráshoz kapcsolódó jellemzőket) 
tekintetében létrehozott leírás, amely 
valamennyi érdekelt fél számára 
hozzáférhető, és megköveteli a 
megfelelésnek az ajánlattevőktől független 
harmadik fél általi hitelesítését, és 
amelyben a leírás kritériumaira igaz, 
hogy:
a) csak olyan jellemzőkre vonatkoznak, 
amelyek kapcsolódnak a szerződés 
tárgyához;
b) kidolgozásuk tudományos adatok 
alapján történt vagy egyéb, objektív 
módon ellenőrizhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumokon 
alapul;
c) azokat olyan nyílt és átlátható eljárás 
keretében fogadták el, amelyben 
valamennyi érdekelt fél, köztük a 
kormányzati szervek, szakszervezetek, 
fogyasztók, gyártók, forgalmazók és 
környezetvédelmi szervezetek, részt 
vehettek;
d) azokat a megfelelés tanúsítását kérő 
valamennyi gazdasági szereplőtől 
független harmadik fél határozta meg.
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Indokolás

A szabványokkal kapcsolatos változtatások miatti módosítás.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
XI melléklet – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a közbeszerzési szerződések munkajogi 
kikötéseiről szóló 94. sz. egyezmény

Indokolás

A fővállalkozó által foglalkoztatott munkaerő egészségére, biztonságára és jólétére vonatkozó 
minimális normák biztosítása érdekében.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
XVI melléklet – 2 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egészségügyi és szociális szolgáltatások Egészségügyi és szociális szolgáltatások, 
ideértve a betegszállítási szolgáltatásokat 
is
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