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Módosítás 1
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a Bizottság a 
közbeszerzést az Európa 2020 stratégiában 
foglalt célok elérése fontos elemének 
tekinti;

1. üdvözli, hogy a Bizottság a 
közbeszerzést az Európa 2020 stratégiában 
foglalt célok elérése fontos elemének 
tekinti; elismeri, hogy a tagállamok 
felelőssége biztosítani, hogy a 
közbeszerzési politikák e határokon belül 
működjenek;

Or. en

Módosítás 2
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a Bizottság a 
közbeszerzést az Európa 2020 stratégiában 
foglalt célok elérése fontos elemének 
tekinti;

1. üdvözli, hogy a Bizottság a 
közbeszerzést az Európa 2020 stratégiában 
foglalt célok elérése fontos elemének 
tekinti; támogatja a Bizottság azon 
szándékát, hogy hatékonyabbá kívánja 
tenni a közbeszerzési eljárásokat azzal, 
hogy egyszerűsíti az eljárásokat és 
nagyobb figyelmet fordít a kis 
ajánlatkérők igényeire és a társadalom 
közös céljaira, mivel csak így lehet 
biztosítani, hogy a közbeszerzés a lehető 
legjobb és leginkább fenntartható 
eredményeket érje el a lehető legkevesebb
idő és állami forrás felhasználásával;

Or. lt
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Módosítás 3
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a Bizottság a 
közbeszerzést az Európa 2020 stratégiában 
foglalt célok elérése fontos elemének 
tekinti;

1. üdvözli, hogy a Bizottság a 
közbeszerzést az Európa 2020 stratégiában 
foglalt célok elérése fontos elemének 
tekinti; támogatja a Bizottság azon 
szándékát, hogy hatékonyabbá kívánja 
tenni a közbeszerzési eljárásokat azzal, 
hogy egyszerűsíti az eljárásokat és 
nagyobb figyelmet fordít a kis 
ajánlatkérők igényeire és a társadalom 
közös céljaira, mivel csak így lehet 
biztosítani, hogy a közbeszerzés a lehető 
legjobb és leginkább fenntartható 
eredményeket érje el a lehető legkevesebb
idő és állami forrás felhasználásával;

Or. lt

Módosítás 4
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli, hogy a Bizottság a 
közbeszerzést az Európa 2020 stratégiában 
foglalt célok elérése fontos elemének 
tekinti;

1. üdvözli, hogy a Bizottság a 
közbeszerzést a fenntartható gazdaságba 
való átmenet, a fokozott innováció, az 
erőforrás-hatékonyság és az Európa 2020 
stratégiában foglalt célok elérése fontos 
elemének tekinti;

Or. en
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Módosítás 5
Esther de Lange

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza e tekintetben azon 
lehetőség kihasználásának fontosságát, 
hogy az áron kívül más meghatározó 
elemeket, például környezeti és szociális 
tényezőket is bevonjanak a 
közbeszerzésbe;

Or. en

Módosítás 6
Oreste Rossi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzések 
során a környezetvédelem nagyobb fokú 
figyelembevételében nagy megtakarítási 
lehetőségek rejlenek, mivel ez esetben az 
egész életciklus költségeit jobban
tekintetbe veszik;

2. úgy véli, hogy a közbeszerzések során a 
környezetvédelem nagyobb fokú 
figyelembevételében esetleg hosszú távú
megtakarítási lehetőségek rejlenek, az 
egész életciklus költségeinek
hangsúlyosabb tekintetbe vétele révén is;

Or. it

Módosítás 7
Riikka Manner, Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzések 
során a környezetvédelem nagyobb fokú 
figyelembevételében nagy megtakarítási 

2. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzések 
során a környezetvédelem nagyobb fokú 
figyelembevételében nagy megtakarítási 
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lehetőségek rejlenek, mivel ez esetben az 
egész életciklus költségeit jobban 
tekintetbe veszik;

lehetőségek rejlenek, mivel ez esetben az 
egész életciklus költségeit jobban 
tekintetbe veszik; e tekintetben elsőbbséget 
kell adni a szolgáltatásokra kidolgozott 
uniós ökocímke kritériumainak; 

Or. en

Módosítás 8
Sabine Wils

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unióban az állami intézmények kiadásai 
az európai GDP jelentős hányadát 
képviselik; úgy véli, hogy a közbeszerzési 
szerződések odaítélésével csökkenthetőek 
a környezetkárosító termelési és 
fogyasztási minták;

Or. de

Módosítás 9
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megállapítja, hogy az uniós közszektor 
fogyasztása az EU bruttó hazai 
termékének mintegy 17%-át teszi ki; 
megismétli vásárlóerejének potenciálját az 
erőforrás-hatékonyság, a fenntartható 
termelési és fogyasztási minták és az 
innováció előmozdításában;

Or. en
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Módosítás 10
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. aggályainak ad hangot az EU 
önkéntes zöld közbeszerzési eszközének 
nem hatékony végrehajtása miatt;

Or. en

Módosítás 11
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy számos helyi, regionális és 
állami szereplő általánosságban a 
fenntartható fejlődést elősegítő 
közbeszerzések mellett száll síkra; 
megjegyzi, hogy számos jel mutat arra, 
hogy az irányelvek és azok végrehajtása 
mindezt megnehezítik;

3. üdvözli, hogy számos helyi, regionális és 
állami szereplő általánosságban a 
fenntartható fejlődést elősegítő 
közbeszerzések mellett száll síkra;

Or. en

Módosítás 12
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy számos helyi, regionális és 
állami szereplő általánosságban a 
fenntartható fejlődést elősegítő 

3. üdvözli, hogy számos helyi, regionális és 
állami hatóság általánosságban a 
fenntartható fejlődést, az 
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közbeszerzések mellett száll síkra; 
megjegyzi, hogy számos jel mutat arra, 
hogy az irányelvek és azok végrehajtása 
mindezt megnehezítik;

energiahatékonyságot és a megújuló 
energiák szélesebb körű felhasználását
elősegítő közbeszerzések mellett száll 
síkra; megjegyzi, hogy számos jel mutat 
arra, hogy az irányelvek és azok 
végrehajtása mindezt megnehezítik;

Or. en

Módosítás 13
Oreste Rossi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy számos helyi, regionális és 
állami szereplő általánosságban a 
fenntartható fejlődést elősegítő 
közbeszerzések mellett száll síkra; 
megjegyzi, hogy számos jel mutat arra, 
hogy az irányelvek és azok végrehajtása 
mindezt megnehezítik; 

3. üdvözli, hogy számos helyi, regionális és 
állami szereplő általánosságban a 
fenntartható fejlődést elősegítő 
közbeszerzések mellett száll síkra; 
megjegyzi, hogy számos jel mutat arra, 
hogy az irányelvek és azok végrehajtása 
mindezt megnehezítik; 

Or. it

Módosítás 14
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy számos helyi, regionális és 
állami szereplő általánosságban a 
fenntartható fejlődést elősegítő 
közbeszerzések mellett száll síkra; 
megjegyzi, hogy számos jel mutat arra, 
hogy az irányelvek és azok végrehajtása 
mindezt megnehezítik;

3. üdvözli, hogy számos helyi, regionális és 
állami szereplő általánosságban a 
fenntartható fejlődést és a helyi beszerzést 
elősegítő közbeszerzések mellett száll 
síkra; megjegyzi, hogy számos jel mutat 
arra, hogy az irányelvek és azok 
végrehajtása mindezt megnehezítik;

Or. en
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Módosítás 15
Jill Evans

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy számos helyi, regionális és 
állami szereplő általánosságban a 
fenntartható fejlődést elősegítő 
közbeszerzések mellett száll síkra; 
megjegyzi, hogy számos jel mutat arra, 
hogy az irányelvek és azok végrehajtása 
mindezt megnehezítik;

3. üdvözli, hogy számos helyi, regionális és 
állami szereplő általánosságban a 
fenntartható fejlődést elősegítő 
közbeszerzések mellett száll síkra; 
megjegyzi, hogy számos jel mutat arra, 
hogy az irányelvek és azok végrehajtása 
mindezt megnehezítik; hangsúlyozza, hogy 
az uniós Szerződések olyan jogszabályok 
kialakítását követelik meg, amelyek 
elősegítik, nem pedig akadályozzák vagy 
gátolják a tagállamok, a helyi és 
regionális hatóságok képességét a 
környezetvédelem és a fenntartható 
fejlődési célkitűzések előmozdítására;

Or. en

Módosítás 16
Daciana Octavia Sârbu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy számos helyi, regionális és 
állami szereplő általánosságban a 
fenntartható fejlődést elősegítő 
közbeszerzések mellett száll síkra; 
megjegyzi, hogy számos jel mutat arra, 
hogy az irányelvek és azok végrehajtása 
mindezt megnehezítik;

3. üdvözli, hogy számos helyi, regionális és 
állami szereplő általánosságban a 
fenntartható fejlődést elősegítő 
közbeszerzések mellett száll síkra; 
megjegyzi, hogy számos jel mutat arra, 
hogy az irányelvek és azok végrehajtása 
mindezt megnehezítik, és hogy a jelenlegi 
közbeszerzési szabályok kétértelműsége 
félreértésekhez és eltérő értelmezésekhez 
vezet a környezeti fenntarthatóság 
szerződésekbe való beépítésével 
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kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 17
Linda McAvan

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. fenntartja, hogy az irányelveknek 
ösztönözniük kell az ajánlatkérő 
hatóságokat és kifejezetten lehetővé kell 
tenniük számukra, hogy az ajánlatok 
tárgyában utaljanak a horizontális 
politikai célkitűzésekre, például a 
fenntartható fejlődés kritériumaira;

Or. en

Módosítás 18
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. síkraszáll amellett, hogy a 
környezetvédelmi szempontokat 
valamennyi közbeszerzés esetében 
figyelembe kelljen venni; hangsúlyozza, 
hogy a közbeszerzésekről szóló irányelvet 
annak egyértelműbbé tételével kell 
módosítani, hogy a hivatalos szereplők 
számára kívánalom és lehetőség is, hogy 
környezetvédelmi követelményeket 
határozzanak meg, és a környezetre 
gyakorolt hatásokat a szerződés 
odaítélésekor figyelembe vegyék;

4. síkraszáll amellett, hogy a 
környezetvédelmi szempontokat 
valamennyi közbeszerzés esetében 
figyelembe kelljen venni; hangsúlyozza, 
hogy a közbeszerzésekről szóló irányelvet 
annak egyértelműbbé tételével kell 
módosítani, hogy a hivatalos szereplők 
számára kívánalom és lehetőség is, hogy 
értékeljék a környezetvédelmi 
követelményeket, és a környezetre 
gyakorolt hatásokat a szerződés 
odaítélésekor figyelembe vegyék;

Or. en
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Módosítás 19
Esther de Lange

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. síkraszáll amellett, hogy a 
környezetvédelmi szempontokat 
valamennyi közbeszerzés esetében 
figyelembe kelljen venni; hangsúlyozza, 
hogy a közbeszerzésekről szóló irányelvet 
annak egyértelműbbé tételével kell 
módosítani, hogy a hivatalos szereplők 
számára kívánalom és lehetőség is, hogy 
környezetvédelmi követelményeket 
határozzanak meg, és a környezetre 
gyakorolt hatásokat a szerződés 
odaítélésekor figyelembe vegyék;

4. síkraszáll amellett, hogy a 
környezetvédelmi szempontokat 
valamennyi releváns közbeszerzés 
esetében figyelembe kelljen venni; 
hangsúlyozza, hogy szükség esetén a 
közbeszerzésekről szóló irányelvet annak 
egyértelműbbé tételével kell módosítani, 
hogy a hivatalos szereplők számára 
kívánalom és lehetőség is, hogy 
környezetvédelmi követelményeket 
határozzanak meg, és a környezetre 
gyakorolt hatásokat a szerződés 
odaítélésekor figyelembe vegyék;

Or. en

Módosítás 20
Sabine Wils

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. síkraszáll amellett, hogy a 
környezetvédelmi szempontokat 
valamennyi közbeszerzés esetében 
figyelembe kelljen venni; hangsúlyozza, 
hogy a közbeszerzésekről szóló irányelvet 
annak egyértelműbbé tételével kell 
módosítani, hogy a hivatalos szereplők 
számára kívánalom és lehetőség is, hogy 
környezetvédelmi követelményeket 
határozzanak meg, és a környezetre 
gyakorolt hatásokat a szerződés 
odaítélésekor figyelembe vegyék;

4. síkraszáll amellett, hogy a 
környezetvédelmi szempontokat 
valamennyi közbeszerzés esetében 
figyelembe kelljen venni; hangsúlyozza, 
hogy a közbeszerzésekről szóló irányelvet 
annak egyértelműbbé tételével kell 
módosítani, hogy a hivatalos szereplők 
számára kívánalom, pénzügyi előny és 
lehetőség is, hogy környezetvédelmi 
követelményeket határozzanak meg, és a 
környezetre gyakorolt hatásokat a 
szerződés odaítélésekor figyelembe 



PE467.159v01-00 12/39 AM\870545HU.doc

HU

vegyék;

Or. de

Módosítás 21
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. síkraszáll amellett, hogy a 
környezetvédelmi szempontokat 
valamennyi közbeszerzés esetében
figyelembe kelljen venni; hangsúlyozza, 
hogy a közbeszerzésekről szóló irányelvet 
annak egyértelműbbé tételével kell 
módosítani, hogy a hivatalos szereplők
számára kívánalom és lehetőség is, hogy 
környezetvédelmi követelményeket
határozzanak meg, és a környezetre 
gyakorolt hatásokat a szerződés 
odaítélésekor figyelembe vegyék;

4. síkraszáll amellett, hogy a 
környezetvédelmi szempontokat 
valamennyi közbeszerzési eljárásban
figyelembe kelljen venni, kivéve, ha a 
környezetvédelmi követelmények a 
szerződés tárgya szempontjából 
irrelevánsak; hangsúlyozza, hogy a 
közbeszerzésekről szóló irányelvet annak 
egyértelműbbé tételével kell módosítani, 
hogy az ajánlatkérők számára kívánalom 
és lehetőség is, hogy környezetvédelmi 
kritériumokat határozzanak meg, amelyek 
figyelembe veszik a környezetre gyakorolt 
hatásokat a szerződés odaítélési 
szakaszában;

Or. en

Módosítás 22
Oreste Rossi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. síkraszáll amellett, hogy a 
környezetvédelmi szempontokat 
valamennyi közbeszerzés esetében 
figyelembe kelljen venni; hangsúlyozza, 
hogy a közbeszerzésekről szóló irányelvet 
annak egyértelműbbé tételével kell 

4. szükségesnek tartja, hogy adott esetben 
a környezetvédelemmel, a fogyatékkal élők 
munkaerő-piaci beilleszkedésével és a 
munkahelyi biztonsággal kapcsolatos
szempontokat valamennyi közbeszerzés 
esetében figyelembe kelljen venni; 
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módosítani, hogy a hivatalos szereplők 
számára kívánalom és lehetőség is, hogy 
környezetvédelmi követelményeket 
határozzanak meg, és a környezetre 
gyakorolt hatásokat a szerződés 
odaítélésekor figyelembe vegyék;

hangsúlyozza, hogy a közbeszerzésekről 
szóló irányelvet annak egyértelműbbé 
tételével kell módosítani, hogy a hivatalos 
szereplők számára kívánalom és lehetőség 
is, hogy a szerződés odaítélésekor:

- környezetvédelmi követelményeket 
határozzanak meg, és a környezetre 
gyakorolt hatásokat figyelembe vegyék;

- határozzanak meg követelményeket a 
fogyatékkal élők munkaerő-piaci 
beilleszkedésének elősegítése érdekében;
- határozzanak meg követelményeket a 
legmagasabb szintű munkahelyi biztonság 
garantálása érdekében;
- ugyanazokat a követelményeket 
határozzák meg az alvállalkozások 
esetében is;

Or. it

Módosítás 23
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. síkraszáll amellett, hogy a 
környezetvédelmi szempontokat 
valamennyi közbeszerzés esetében 
figyelembe kelljen venni; hangsúlyozza, 
hogy a közbeszerzésekről szóló irányelvet 
annak egyértelműbbé tételével kell 
módosítani, hogy a hivatalos szereplők 
számára kívánalom és lehetőség is, hogy 
környezetvédelmi követelményeket 
határozzanak meg, és a környezetre 
gyakorolt hatásokat a szerződés 
odaítélésekor figyelembe vegyék;

4. síkraszáll amellett, hogy a 
környezetvédelmi szempontokat 
valamennyi közbeszerzés esetében 
figyelembe kelljen venni; hangsúlyozza, 
hogy a közbeszerzésekről szóló irányelvet 
annak egyértelműbbé tételével kell 
módosítani, hogy a hivatalos szereplők 
számára kívánalom és lehetőség is, hogy 
környezetvédelmi követelményeket és 
adott esetben a haszonállatokra 
vonatkozóan állatjóléti követelményeket 
határozzanak meg, és a környezetre 
gyakorolt hatásokat a szerződés 
odaítélésekor figyelembe vegyék;
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Or. en

Módosítás 24
Åsa Westlund

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. síkraszáll amellett, hogy a 
környezetvédelmi szempontokat 
valamennyi közbeszerzés esetében 
figyelembe kelljen venni; hangsúlyozza, 
hogy a közbeszerzésekről szóló irányelvet 
annak egyértelműbbé tételével kell 
módosítani, hogy a hivatalos szereplők 
számára kívánalom és lehetőség is, hogy 
környezetvédelmi követelményeket 
határozzanak meg, és a környezetre 
gyakorolt hatásokat a szerződés 
odaítélésekor figyelembe vegyék;

4. síkraszáll amellett, hogy a 
környezetvédelmi szempontokat 
valamennyi közbeszerzés esetében 
figyelembe kelljen venni; hangsúlyozza, 
hogy a közbeszerzésekről szóló irányelvet 
annak egyértelműbbé tételével kell 
módosítani, hogy a hivatalos szereplők 
számára kívánalom és lehetőség is, hogy 
környezetvédelmi követelményeket 
határozzanak meg a műszaki előírásokban, 
és a környezetre gyakorolt hatásokat az 
odaítélési kritériumok között a szerződés 
odaítélésekor figyelembe vegyék;

Or. sv

Módosítás 25
Gerben-Jan Gerbrandy, Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja az uniós intézményeket, 
hogy a fenntarthatóságot alapvető 
kritériumként alkalmazzák a 
közbeszerzésben;

Or. en

Módosítás 26
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy kapcsolatnak kell 
lennie az ilyen környezetvédelmi 
kritériumok és a szerződés tárgya között, 
hogy elkerüljék a verseny torzulását és a 
jogbizonytalanságot, ami akadályozna 
bizonyos vállalkozásokat, azaz a kkv-kat a 
közbeszerzési eljárásokban való 
részvételben;

Or. en

Módosítás 27
Daciana Octavia Sârbu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri, hogy a közszektor 
vásárlóereje jelentős ösztönzője lehet a 
környezeti szempontból fenntartható 
technológia, termékek és szolgáltatások 
fejlesztésének;

Or. en

Módosítás 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
életciklus-költségek figyelembevételével 
végezze el a fenntartható közbeszerzés 
költség-haszon elemzését;
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Or. en

Módosítás 29
Sabine Wils

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési 
szerződések odaítélésekor figyelembe kell 
venni a szociális normákat;

Or. de

Módosítás 30
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ahelyett, hogy a kisebb közbeszerzések 
esetében kötelező kvótákat írnának elő, a 
hivatalos szereplők bátorítását és annak 
lehetővé tételét részesíti előnyben, hogy a 
közbeszerzéseket fenntartható módon 
valósítsák meg; fenntartja ugyanakkor, 
hogy a kötelező kvótáknak nagyobb 
közbeszerzések esetén érvényben kell 
maradniuk; továbbra is úgy véli, hogy a 
környezetbarátabb közbeszerzések 
legnagyobb akadálya nem az arra irányuló 
akarat hiánya, hanem az, hogy a jogi 
szabályozás nem egyértelmű és 
rugalmatlan;

5. a kisebb közbeszerzések esetében a 
hivatalos szereplők bátorítását és annak 
lehetővé tételét részesíti előnyben, hogy a 
közbeszerzéseket fenntartható módon 
valósítsák meg; továbbra is úgy véli, hogy 
a környezetbarátabb közbeszerzések 
legnagyobb akadálya nem az arra irányuló 
akarat hiánya, hanem az, hogy a jogi 
szabályozás nem egyértelmű és 
rugalmatlan;

Or. en

Módosítás 31
Esther de Lange
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ahelyett, hogy a kisebb közbeszerzések 
esetében kötelező kvótákat írnának elő, a 
hivatalos szereplők bátorítását és annak 
lehetővé tételét részesíti előnyben, hogy a 
közbeszerzéseket fenntartható módon 
valósítsák meg; fenntartja ugyanakkor, 
hogy a kötelező kvótáknak nagyobb 
közbeszerzések esetén érvényben kell 
maradniuk; továbbra is úgy véli, hogy a 
környezetbarátabb közbeszerzések 
legnagyobb akadálya nem az arra irányuló 
akarat hiánya, hanem az, hogy a jogi 
szabályozás nem egyértelmű és 
rugalmatlan;

5. ahelyett, hogy a kisebb közbeszerzések 
esetében kötelező kvótákat írnának elő, a 
hivatalos szereplők bátorítását és annak 
lehetővé tételét részesíti előnyben, hogy a 
közbeszerzéseket fenntartható módon 
valósítsák meg; fenntartja ugyanakkor, 
hogy a kötelező kvótáknak nagyobb 
közbeszerzések esetén érvényben kell 
maradniuk; továbbra is úgy véli, hogy a 
környezetbarátabb közbeszerzések 
legnagyobb akadálya nem az arra irányuló 
akarat hiánya, hanem az, hogy nincsenek 
tudatában a lehetőségeknek, továbbá a 
jogi szabályozás nem egyértelmű és 
rugalmatlan;

Or. en

Módosítás 32
Oreste Rossi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ahelyett, hogy a kisebb közbeszerzések 
esetében kötelező kvótákat írnának elő, a 
hivatalos szereplők bátorítását és annak 
lehetővé tételét részesíti előnyben, hogy a 
közbeszerzéseket fenntartható módon 
valósítsák meg; fenntartja ugyanakkor, 
hogy a kötelező kvótáknak nagyobb 
közbeszerzések esetén érvényben kell 
maradniuk; továbbra is úgy véli, hogy a 
környezetbarátabb közbeszerzések 
legnagyobb akadálya nem az arra irányuló 
akarat hiánya, hanem az, hogy a jogi 
szabályozás nem egyértelmű és 
rugalmatlan; 

5. ahelyett, hogy kötelező kvótákat írnának 
elő, a hivatalos szereplők bátorítását és 
annak lehetővé tételét részesíti előnyben, 
hogy a közbeszerzéseket fenntartható 
módon valósítsák meg; továbbra is úgy 
véli, hogy a környezetbarátabb 
közbeszerzések legnagyobb akadálya nem 
az arra irányuló akarat hiánya, hanem az, 
hogy a jogi szabályozás nem egyértelmű; 
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Or. it

Módosítás 33
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ahelyett, hogy a kisebb közbeszerzések 
esetében kötelező kvótákat írnának elő, a 
hivatalos szereplők bátorítását és annak 
lehetővé tételét részesíti előnyben, hogy a 
közbeszerzéseket fenntartható módon 
valósítsák meg; fenntartja ugyanakkor, 
hogy a kötelező kvótáknak nagyobb 
közbeszerzések esetén érvényben kell 
maradniuk; továbbra is úgy véli, hogy a 
környezetbarátabb közbeszerzések 
legnagyobb akadálya nem az arra 
irányuló akarat hiánya, hanem az, hogy a 
jogi szabályozás nem egyértelmű és 
rugalmatlan;

5. ahelyett, hogy a kisebb közbeszerzések 
esetében kötelező kvótákat írnának elő, a 
hivatalos szereplők bátorítását és annak 
lehetővé tételét részesíti előnyben, hogy a 
közbeszerzéseket fenntartható és 
környezetbarát módon valósítsák meg; 
fenntartja ugyanakkor, hogy a kötelező 
kvótáknak nagyobb közbeszerzések esetén 
érvényben kell maradniuk; továbbra is úgy 
véli, hogy a kötelező kvóták ösztönözni 
fogják az innovációt, az erőforrás- és 
energiahatékonyságot, valamint a 
fenntartható uniós gazdaságba való 
átmenetet;

Or. en

Módosítás 34
Åsa Westlund

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ahelyett, hogy a kisebb közbeszerzések 
esetében kötelező kvótákat írnának elő, a 
hivatalos szereplők bátorítását és annak 
lehetővé tételét részesíti előnyben, hogy a 
közbeszerzéseket fenntartható módon 
valósítsák meg; fenntartja ugyanakkor, 
hogy a kötelező kvótáknak nagyobb 
közbeszerzések esetén érvényben kell 
maradniuk; továbbra is úgy véli, hogy a 
környezetbarátabb közbeszerzések 

5. ahelyett, hogy kötelező kvótákat írnának 
elő, a hivatalos szereplők bátorítását és 
annak lehetővé tételét részesíti előnyben, 
hogy a közbeszerzéseket fenntartható 
módon valósítsák meg; továbbra is úgy 
véli, hogy a környezetbarátabb 
közbeszerzések legnagyobb akadálya nem 
az arra irányuló akarat hiánya, hanem az, 
hogy a jogi szabályozás nem egyértelmű és 
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legnagyobb akadálya nem az arra irányuló 
akarat hiánya, hanem az, hogy a jogi 
szabályozás nem egyértelmű és 
rugalmatlan;

rugalmatlan;

Or. sv

Módosítás 35
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megállapítja, hogy a központilag 
bevezetett kötelező előírások, például a 
szerződés tárgyának környezetbarát 
természetével kapcsolatos, túlzottan 
részletes technikai előírások szűkíthetik a 
választási lehetőségeket és a versenyt a 
közbeszerzési piacokon, ami kevesebb 
ajánlattevőhöz, magasabb árakhoz és 
csökkenő innovációhoz vezet;

Or. en

Módosítás 36
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az irányelveket azt 
egyértelműbbé téve lenne célszerű 
módosítani, hogy lehetséges és kívánatos is 
a szerződés tárgyának teljes életciklusára 
vonatkozó környezeti hatások 
figyelembevétele, ideértve a teljes gyártási 
folyamatot és annak feltételeit is;

6. hangsúlyozza, hogy az irányelveket azt 
egyértelműbbé téve lenne célszerű 
módosítani, hogy lehetséges és kívánatos is 
a szerződés tárgyának teljes életciklusára 
vonatkozó környezeti hatások 
figyelembevétele, ideértve a teljes gyártási 
folyamatot és annak feltételeit is, egészen a 
fogyasztásig, tekintettel a beszerzési 
tevékenységekhez kapcsolódó pazarlásra 
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vonatkozó statisztikákra;

Or. en

Módosítás 37
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az irányelveket azt 
egyértelműbbé téve lenne célszerű 
módosítani, hogy lehetséges és kívánatos 
is a szerződés tárgyának teljes életciklusára 
vonatkozó környezeti hatások 
figyelembevétele, ideértve a teljes gyártási 
folyamatot és annak feltételeit is;

6. úgy véli, hogy lehetséges és kívánatos is 
a szerződés tárgyának teljes életciklusára 
vonatkozó környezeti hatások 
figyelembevétele, ideértve a teljes gyártási 
folyamatot és annak feltételeit is;

Or. en

Módosítás 38
Sabine Wils

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az irányelveket azt 
egyértelműbbé téve lenne célszerű
módosítani, hogy lehetséges és kívánatos 
is a szerződés tárgyának teljes életciklusára 
vonatkozó környezeti hatások 
figyelembevétele, ideértve a teljes gyártási 
folyamatot és annak feltételeit is;

6. hangsúlyozza, hogy az irányelvet úgy 
kellene módosítani, hogy figyelembe vegye 
a szerződés tárgyának teljes életciklusára 
vonatkozó környezeti hatásokat, ideértve a 
teljes gyártási folyamatot és annak 
feltételeit is;

Or. de

Módosítás 39
Cristian Silviu Buşoi
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az irányelveket azt 
egyértelműbbé téve lenne célszerű 
módosítani, hogy lehetséges és kívánatos is 
a szerződés tárgyának teljes életciklusára 
vonatkozó környezeti hatások 
figyelembevétele, ideértve a teljes gyártási 
folyamatot és annak feltételeit is;

6. hangsúlyozza, hogy az irányelveket azt 
egyértelműbbé téve lenne célszerű 
módosítani, hogy lehetséges és kívánatos is 
figyelembe venni az életciklus-költségeket 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásakor, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az 
életciklus-költségek kiszámításának 
módszertanára;

Or. en

Módosítás 40
Oreste Rossi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az irányelveket azt 
egyértelműbbé téve lenne célszerű 
módosítani, hogy lehetséges és kívánatos is 
a szerződés tárgyának teljes életciklusára 
vonatkozó környezeti hatások 
figyelembevétele, ideértve a teljes gyártási 
folyamatot és annak feltételeit is;

6. hangsúlyozza, hogy az irányelvet
célszerű lenne módosítani, hogy 
egyértelműbb legyen, hogy lehetséges és 
kívánatos is a szerződés tárgyának teljes 
életciklusára vonatkozó környezeti hatások 
figyelembevétele;

Or. it

Módosítás 41
Åsa Westlund

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az irányelveket azt 6. hangsúlyozza, hogy az irányelveket azt 
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egyértelműbbé téve lenne célszerű 
módosítani, hogy lehetséges és kívánatos is 
a szerződés tárgyának teljes életciklusára 
vonatkozó környezeti hatások 
figyelembevétele, ideértve a teljes gyártási 
folyamatot és annak feltételeit is;

egyértelműbbé téve lenne célszerű 
módosítani, hogy lehetséges és kívánatos is 
a szerződés tárgyának teljes életciklusára 
vonatkozó környezeti hatások 
figyelembevétele, ideértve a teljes gyártási 
folyamatot és annak feltételeit is; kéri az 
irányelv közegészségügyi szempontú 
módosítását, hogy az kifejezetten 
tartalmazza azt, hogy az irányelv nem 
akadályoz egyetlen országot sem az ILO 
94. sz. egyezményének betartásában;

Or. sv

Módosítás 42
János Áder

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. Az odaítélési kritériumok tekintetében 
javasolja az ökológiailag legelőnyösebb 
ajánlat lehetőségét megteremteni, ahol 
kötelező részszempontként lehetne 
megkövetelni az életciklussal járó 
költségek figyelembevételét.

Or. hu

Módosítás 43
Jill Evans

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell az 
állami hatóságokat és azt kell javasolni 
számukra, hogy az ajánlatok tekintetében 
már a kezdetektől fogva rögzítsenek 
környezetvédelmi feltételeket, és kéri a 
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jogszabályok annak biztosítására irányuló 
módosítását, hogy főszabályként a 
szerződéseket a gazdaságilag 
legelőnyösebb – a teljes életciklus-
költséget is magában foglaló – ajánlatnak 
ítéljék oda, lehetőség szerint figyelembe 
véve a környezeti szennyezés költségét is;

Or. en

Módosítás 44
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
számára mennyire fontos a kkv-k 
ösztönzése és bevonása, hogy ajánlatot 
tegyenek a közbeszerzési szerződésekre;

Or. en

Módosítás 45
János Áder

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. Megjegyzi, hogy e célból szükséges 
lenne széles körben életciklus-költség 
elemzések eléretővé tétele, hogy a 
környezetvédelmi szempontok 
alkalmazása kapcsán az ajánlatkérők 
valódi információkkal rendelkezzenek.

Or. hu
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Módosítás 46
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy az innovatív kkv-k 
számára fontos a kkv-k közbeszerzésekhez 
való hozzáférésének javítása; 
megjegyzendő, hogy az innovatív kkv-k 
valószínűleg új megoldásokat terjesztenek 
elő a közbeszerzésekben a 
környezetvédelmi megfontolások 
kezelésére; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak ösztönözniük kell az 
ajánlatkérő hatóságokat az innovatívabb 
gondolkodásmódra, változásra van 
szükség a közszektor kultúrájában 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
innovatív beszerzés előmozdítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 47
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a legalacsonyabb árat 
mint odaítélési kritériumot csak akkor 
szabad alkalmazni, ha ez azzal 
indokolható, hogy a konkrét esetben a 
környezetvédelmi követelmények nem 
lényegesek, vagy ha a műszaki 
előírásokban szigorú környezetvédelmi 
követelmények szerepelnek;

7. úgy véli, hogy a legalacsonyabb árat 
mint odaítélési kritériumot csak akkor 
szabad alkalmazni, ha ez azzal 
indokolható, hogy a konkrét esetben a 
környezetvédelmi követelmények nem 
lényegesek, vagy ha a műszaki 
előírásokban szigorú környezetvédelmi 
követelmények szerepelnek, illetve az 
innovációk és a fenntartható 
alternatívákra irányuló fenntartható 
befektetések számára mindig 30%-os 
kvótát tartanak fenn;
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Or. en

Módosítás 48
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a legalacsonyabb árat 
mint odaítélési kritériumot csak akkor 
szabad alkalmazni, ha ez azzal 
indokolható, hogy a konkrét esetben a 
környezetvédelmi követelmények nem 
lényegesek, vagy ha a műszaki 
előírásokban szigorú környezetvédelmi 
követelmények szerepelnek;

7. úgy véli, hogy a legalacsonyabb árat 
mint odaítélési kritériumot csak akkor 
szabad alkalmazni, ha ez azzal 
indokolható, hogy a konkrét esetben a 
környezetvédelmi követelmények nem 
lényegesek, vagy ha a műszaki 
előírásokban szigorú környezetvédelmi 
követelmények szerepelnek; elismeri, hogy 
más tényezőket is figyelembe kell venni;

Or. en

Módosítás 49
Riikka Manner

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a legalacsonyabb árat 
mint odaítélési kritériumot csak akkor 
szabad alkalmazni, ha ez azzal 
indokolható, hogy a konkrét esetben a 
környezetvédelmi követelmények nem 
lényegesek, vagy ha a műszaki 
előírásokban szigorú környezetvédelmi 
követelmények szerepelnek;

7. úgy véli, hogy a legalacsonyabb árat 
mint odaítélési kritériumot csak akkor 
szabad alkalmazni, ha ez azzal 
indokolható, hogy a konkrét esetben a 
környezetvédelmi követelmények nem 
lényegesek, vagy ha a műszaki 
előírásokban szigorú környezetvédelmi 
követelmények szerepelnek; megállapítja
azonban, hogy a végleges döntésért 
továbbra is az ajánlatkérőnek kell felelnie;

Or. fi
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Módosítás 50
Sabine Wils

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a legalacsonyabb árat 
mint odaítélési kritériumot csak akkor 
szabad alkalmazni, ha ez azzal 
indokolható, hogy a konkrét esetben a 
környezetvédelmi követelmények nem 
lényegesek, vagy ha a műszaki 
előírásokban szigorú környezetvédelmi 
követelmények szerepelnek;

7. úgy véli, hogy a legalacsonyabb árat 
mint odaítélési kritériumot csak akkor 
szabad alkalmazni, ha ez azzal 
indokolható, hogy a konkrét esetben a 
környezetvédelmi követelmények nem 
lényegesek, illetve betartják a szociális 
normákat, vagy ha a műszaki előírásokban 
szigorú környezetvédelmi követelmények 
szerepelnek;

Or. de

Módosítás 51
Jill Evans

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy helyénvaló, ha egy 
termék vagy szolgáltatás fenntartható 
előállítását a termék vagy szolgáltatás 
egyik jellemzőjének tekintik; rámutat 
arra, hogy minden típusú szerződés 
tekintetében tisztázni kell a műszaki 
előírásokban a gyártási folyamatra 
vonatkozóan rögzítendő követelmények 
körét, hogy az ajánlatkérő hatóságok 
ellenőrizni tudják az általuk odaítélt 
szerződések környezeti és szociális 
hatását;

Or. en
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Módosítás 52
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. rámutat különösen arra, hogy 
egyértelművé kell tenni, hogy a közös 
uniós szabályoknál szigorúbb környezet- és 
állatvédelmi követelmények is előírhatók;

8. rámutat különösen arra, hogy 
egyértelművé kell tenni, hogy a közös 
uniós szabályoknál szigorúbb környezet- és 
állatvédelmi követelmények is előírhatók,
hogy kifejezzék, kiegészítsék és 
megerősítsék a fenntartható fejlődés és a 
fenntartható innovatív megoldások 
irányába mutató, már folyamatban lévő 
magán és önkéntes üzleti stratégiákat;

Or. en

Módosítás 53
Rovana Plumb

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. rámutat különösen arra, hogy 
egyértelművé kell tenni, hogy a közös 
uniós szabályoknál szigorúbb környezet- és 
állatvédelmi követelmények is előírhatók;

8. rámutat különösen arra, hogy 
egyértelművé kell tenni, hogy a közös 
uniós szabályoknál szigorúbb környezet- és 
állatvédelmi, valamint az egészséggel 
kapcsolatos biztonsági követelmények is 
előírhatók;

Or. en

Módosítás 54
Esther de Lange

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. rámutat különösen arra, hogy 
egyértelművé kell tenni, hogy a közös 
uniós szabályoknál szigorúbb környezet-
és állatvédelmi követelmények is 
előírhatók;

8. rámutat különösen arra, hogy 
egyértelművé kell tenni, hogy környezet-
és állatvédelmi követelmények is 
előírhatók a nemzeti vagy uniós 
jogszabályokban meghatározottak szerint;

Or. en

Módosítás 55
Oreste Rossi

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. rámutat különösen arra, hogy 
egyértelművé kell tenni, hogy a közös 
uniós szabályoknál szigorúbb környezet- és 
állatvédelmi követelmények is előírhatók;

8. különösen hangsúlyozza, hogy 
egyértelművé kell tenni, hogy a 
tagállamok továbbra is előírhatnak a 
közös uniós szabályoknál szigorúbb 
környezet- és állatvédelmi, valamint a 
fogyatékkal élők munkaerő-piaci 
beilleszkedésével és a munkahelyi 
biztonsággal kapcsolatos, vagy a területi 
jellemzőiknek megfelelő követelményeket
is;

Or. it

Módosítás 56
Pavel Poc

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. rámutat különösen arra, hogy 
egyértelművé kell tenni, hogy a közös 
uniós szabályoknál szigorúbb környezet- és
állatvédelmi követelmények is előírhatók;

8. rámutat különösen arra, hogy 
egyértelművé kell tenni, hogy a közös 
uniós szabályoknál szigorúbb környezet-, 
állat-, növény- és/vagy ökoszisztéma-
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védelmi követelmények is előírhatók;

Or. en

Módosítás 57
János Áder

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. Hangsúlyozza, hogy a zöld 
közbeszerzés hatékony működése 
érdekében világos és egyértelmű uniós 
szabályokra van szükség, melyek pontosan 
meghatározzák a tagállami törvényhozás 
és végrehajtás kereteit.

Or. hu

Módosítás 58
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. elismeri, hogy a tagállamoknak eltérő 
környezetvédelmi igényeik vannak, amit 
tiszteletben kell tartani ebben az 
irányelvben;

Or. en

Módosítás 59
János Áder

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8b. Rámutat arra, hogy a beszerzések 
végrehajtása során kiemelt jelentősége 
van az utólagos ellenőrzésnek, illetve 
szankciók alkalmazásának, amennyiben a 
vállalt környezetvédelmi feltételek nem 
vagy csak részben teljesülnek.

Or. hu

Módosítás 60
János Áder

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. Javasolja, hogy amennyiben a 
meghirdetett beszerzési tárgy illetve 
szolgáltatás helyben is elérhető, a közelség 
elve alapján az eljárást fenn lehessen 
tartani a helyi, főként kis- és 
középvállalkozások számára, amivel az 
adott beszerzés környezetterhelése (pl. 
szén-dioxid kibocsátás) is csökkenthető.

Or. hu

Módosítás 61
Oreste Rossi

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a tárgyalásos 
eljárás szélesebb körű alkalmazása mind 
az innovációt, mind a fenntartható 
megoldásokat előmozdítaná;

törölve
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Or. it

Módosítás 62
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. kiemeli annak jelentőségét, hogy a 
tagállamok és a Bizottság támogassa az 
életciklus szemléletű, nemzetközi éghajlat-
és környezetvédelmi normák kidolgozását 
annak érdekében, hogy az állami szektor 
számára egyszerűvé váljék a fenntartható 
közbeszerzés, s egyszersmind a 
vállalkozások is könnyen 
versenyezhessenek a különböző 
országokban elnyerhető szerződésekért;

10. kiemeli annak jelentőségét, hogy a 
tagállamok és a Bizottság támogassa az 
életciklus szemléletű, nemzetközi éghajlat-
és környezetvédelmi normák kidolgozását 
annak érdekében, hogy az állami szektor 
számára egyszerűvé váljék a fenntartható 
közbeszerzés, s egyszersmind a 
vállalkozások is könnyen 
versenyezhessenek a különböző 
országokban elnyerhető szerződésekért;
felhívja a figyelmet a közbeszerzés kiemelt 
fontosságára az éghajlatvédelem, az 
energiahatékonyság, a környezet és az 
innováció terén, és megismétli, hogy az 
állami hatóságokat ösztönözni kell és 
olyan helyzetbe kell hozni, hogy ökológiai 
és egyéb kritériumokra alapozhassák a 
közbeszerzést; felszólítja a Bizottságot, 
hogy tárja fel a környezetbarát 
közbeszerzés – mint a fenntartható 
fejlődést előmozdító eszköz –
alkalmazásának lehetőségét;

Or. lt

Módosítás 63
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. kiemeli annak jelentőségét, hogy a 
tagállamok és a Bizottság támogassa az 

10. kiemeli annak jelentőségét, hogy a 
tagállamok és a Bizottság támogassa az 



PE467.159v01-00 32/39 AM\870545HU.doc

HU

életciklus szemléletű, nemzetközi éghajlat-
és környezetvédelmi normák kidolgozását 
annak érdekében, hogy az állami szektor 
számára egyszerűvé váljék a fenntartható 
közbeszerzés, s egyszersmind a 
vállalkozások is könnyen 
versenyezhessenek a különböző 
országokban elnyerhető szerződésekért;

életciklus szemléletű, nemzetközi éghajlat-
és környezetvédelmi normák kidolgozását 
annak érdekében, hogy az állami szektor 
számára egyszerűvé váljék a fenntartható 
közbeszerzés, s egyszersmind a 
vállalkozások is könnyen 
versenyezhessenek a különböző 
országokban elnyerhető szerződésekért;
felhívja a figyelmet a közbeszerzés kiemelt 
fontosságára az éghajlatvédelem, az 
energiahatékonyság, a környezet és az 
innováció terén, és megismétli, hogy az 
állami hatóságokat ösztönözni kell és 
olyan helyzetbe kell hozni, hogy ökológiai 
és egyéb kritériumokra alapozhassák a 
közbeszerzést; felszólítja a Bizottságot, 
hogy tárja fel a környezetbarát 
közbeszerzés – mint a fenntartható 
fejlődést előmozdító eszköz –
alkalmazásának lehetőségét;

Or. lt

Módosítás 64
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. kiemeli a környezetbarát közbeszerzés 
és az innovációk előmozdítása közötti 
kapcsolatot; rámutat, hogy ez még 
egyértelműbbé tehető azáltal, hogy a 
műszaki előírásokban foglalt 
környezetvédelmi követelmények mellett a 
környezetvédelem területén a legszigorúbb 
követelményeknek eleget tevő ajánlatok az 
odaítélési szakaszban magasabb 
pontszámot kapnak;

11. kiemeli a környezetbarát közbeszerzés 
és az innovációk előmozdítása közötti 
kapcsolatot; rámutat, hogy ez még 
egyértelműbbé tehető azáltal, hogy a 
műszaki előírásokban foglalt 
környezetvédelmi követelmények mellett a 
környezetvédelem területén a legszigorúbb 
követelményeknek eleget tevő ajánlatok az 
odaítélési szakaszban magasabb 
pontszámot kapnak; hangsúlyozza 
azonban, hogy ezek a bónuszpontok nem 
adhatnak aránytalanul nagyobb súlyozást 
a környezetvédelmi megfontolásoknak az 
árkritériummal szemben;
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Or. en

Módosítás 65
Oreste Rossi

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. kiemeli a környezetbarát közbeszerzés 
és az innovációk előmozdítása közötti 
kapcsolatot; rámutat, hogy ez még 
egyértelműbbé tehető azáltal, hogy a 
műszaki előírásokban foglalt 
környezetvédelmi követelmények mellett a 
környezetvédelem területén a legszigorúbb 
követelményeknek eleget tevő ajánlatok az 
odaítélési szakaszban magasabb 
pontszámot kapnak;

11. úgy véli, hogy a környezetbarát 
közbeszerzés és az innovációk 
előmozdítása között kapcsolat jöhet létre
azáltal, hogy például a műszaki 
előírásokban foglalt környezetvédelmi 
követelmények mellett a környezetvédelem 
területén a legszigorúbb követelményeknek 
eleget tevő ajánlatok az odaítélési 
szakaszban magasabb pontszámot kapnak; 
hasonló kiemelt pontozási rendszert 
lehetne bevezetni továbbá azon ajánlatok 
esetében, amelyek nagy gondot fordítanak 
a fogyatékkal élők munkaerő-piaci 
beilleszkedésére és a munkahelyi 
biztonságra;

Or. it

Módosítás 66
Dan Jørgensen

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. kiemeli a környezetbarát közbeszerzés 
és az innovációk előmozdítása közötti 
kapcsolatot; rámutat, hogy ez még 
egyértelműbbé tehető azáltal, hogy a 
műszaki előírásokban foglalt 
környezetvédelmi követelmények mellett a 
környezetvédelem területén a legszigorúbb 
követelményeknek eleget tevő ajánlatok az 
odaítélési szakaszban magasabb 

11. kiemeli a környezetbarát közbeszerzés 
és az innovációk előmozdítása közötti 
kapcsolatot; rámutat, hogy ez még 
egyértelműbbé tehető azáltal, hogy a 
műszaki előírásokban foglalt 
környezetvédelmi követelmények mellett a 
környezetvédelem területén a legszigorúbb 
követelményeknek és környezetbarát 
megoldásoknak eleget tevő ajánlatok az 
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pontszámot kapnak; odaítélési szakaszban magasabb 
pontszámot kapnak;

Or. en

Módosítás 67
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. hangsúlyozza, hogy az energiát 
fogyasztó berendezések vásárlásakor vagy 
lízingelésekor az ajánlatkérő 
hatóságoknak az energia- és ökocímkézési 
előírásokkal egyenértékű kritériumokat 
kell használniuk a teljes 
energiamegtakarítás számszerűsítésére;

Or. en

Módosítás 68
Esther de Lange

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. elismeri, hogy egy adott termék vagy 
szolgáltatás – például valamely élelmiszer 
– ökológiai lábnyomának kiszámítása 
igen nehéz lehet; úgy véli, hogy 
kifejezetten meg kell engedni annak 
előírását, hogy az élelmiszer felvásárlóhoz 
való elszállításával járó szén-dioxid-
kibocsátás nem haladhat meg egy 
bizonyos, grammban kifejezett értéket; 
úgy véli, hogy az adófizetők pénzének 
hatékony felhasználására vonatkozó 
követelmény – a közbeszerzésre vonatkozó 
egyéb előírásokkal és szabályokkal 

törölve
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egyetemben – visszatartja majd a 
választott képviselőket attól, hogy 
indokolatlanul ilyen követelményeket 
állapítsanak meg.

Or. en

Módosítás 69
Oreste Rossi

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. elismeri, hogy egy adott termék vagy 
szolgáltatás – például valamely élelmiszer 
– ökológiai lábnyomának kiszámítása 
igen nehéz lehet; úgy véli, hogy 
kifejezetten meg kell engedni annak 
előírását, hogy az élelmiszer felvásárlóhoz 
való elszállításával járó szén-dioxid-
kibocsátás nem haladhat meg egy 
bizonyos, grammban kifejezett értéket; 
úgy véli, hogy az adófizetők pénzének 
hatékony felhasználására vonatkozó 
követelmény – a közbeszerzésre vonatkozó 
egyéb előírásokkal és szabályokkal 
egyetemben – visszatartja majd a 
választott képviselőket attól, hogy 
indokolatlanul ilyen követelményeket 
állapítsanak meg.

törölve

Or. it

Módosítás 70
Oreste Rossi

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. elismeri, hogy egy adott termék vagy 12. elismeri, hogy egy adott termék vagy 
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szolgáltatás – például valamely élelmiszer
– ökológiai lábnyomának kiszámítása igen 
nehéz lehet; úgy véli, hogy kifejezetten 
meg kell engedni annak előírását, hogy az 
élelmiszer felvásárlóhoz való 
elszállításával járó szén-dioxid-kibocsátás 
nem haladhat meg egy bizonyos, 
grammban kifejezett értéket; úgy véli, 
hogy az adófizetők pénzének hatékony 
felhasználására vonatkozó követelmény –
a közbeszerzésre vonatkozó egyéb 
előírásokkal és szabályokkal egyetemben 
– visszatartja majd a választott 
képviselőket attól, hogy indokolatlanul 
ilyen követelményeket állapítsanak meg.

szolgáltatás ökológiai lábnyomának 
kiszámítása következtetés eredménye; ezért 
úgy véli, hogy emiatt kötelezően előírni,
mint ahogy egyesek elképzelték, hogy a 
termék felvásárlóhoz való elszállításával 
járó szén-dioxid-kibocsátás nem haladhat 
meg egy bizonyos, grammban kifejezett 
értéket, minden bizonnyal azonnali terhet 
jelentene, míg a környezeti előnyök csak 
idővel jelentkeznének.

Or. it

Módosítás 71
Dan Jørgensen

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. elismeri, hogy egy adott termék vagy 
szolgáltatás – például valamely élelmiszer 
– ökológiai lábnyomának kiszámítása igen 
nehéz lehet; úgy véli, hogy kifejezetten 
meg kell engedni annak előírását, hogy az 
élelmiszer felvásárlóhoz való 
elszállításával járó szén-dioxid-kibocsátás 
nem haladhat meg egy bizonyos, 
grammban kifejezett értéket; úgy véli, 
hogy az adófizetők pénzének hatékony 
felhasználására vonatkozó követelmény – a 
közbeszerzésre vonatkozó egyéb 
előírásokkal és szabályokkal egyetemben –
visszatartja majd a választott képviselőket 
attól, hogy indokolatlanul ilyen 
követelményeket állapítsanak meg.

12. elismeri, hogy egy adott termék vagy 
szolgáltatás – például valamely élelmiszer 
– ökológiai lábnyomának kiszámítása igen 
nehéz lehet, és azt bizonyos esetekben 
bonyolítja az élelmiszeripari 
felhasználásra szánt élő állatok 
szükségtelenül hosszú távolságra történő 
szállítása; úgy véli, hogy kifejezetten meg 
kell engedni annak előírását, hogy az 
élelmiszer felvásárlóhoz való 
elszállításával járó szén-dioxid-kibocsátás 
nem haladhat meg egy bizonyos, 
grammban kifejezett értéket; úgy véli, 
hogy az adófizetők pénzének hatékony 
felhasználására vonatkozó követelmény – a 
közbeszerzésre vonatkozó egyéb 
előírásokkal és szabályokkal egyetemben –
visszatartja majd a választott képviselőket 
attól, hogy indokolatlanul ilyen 
követelményeket állapítsanak meg.
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Or. en

Módosítás 72
Åsa Westlund

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. elismeri, hogy egy adott termék vagy 
szolgáltatás – például valamely élelmiszer 
– ökológiai lábnyomának kiszámítása igen 
nehéz lehet; úgy véli, hogy kifejezetten 
meg kell engedni annak előírását, hogy az 
élelmiszer felvásárlóhoz való 
elszállításával járó szén-dioxid-kibocsátás 
nem haladhat meg egy bizonyos, 
grammban kifejezett értéket; úgy véli, 
hogy az adófizetők pénzének hatékony 
felhasználására vonatkozó követelmény – a 
közbeszerzésre vonatkozó egyéb 
előírásokkal és szabályokkal egyetemben –
visszatartja majd a választott képviselőket 
attól, hogy indokolatlanul ilyen 
követelményeket állapítsanak meg.

12. elismeri, hogy egy adott termék vagy 
szolgáltatás – például valamely élelmiszer 
– ökológiai lábnyomának kiszámítása igen 
nehéz lehet; úgy véli, hogy kifejezetten 
meg kell engedni annak előírását, hogy az 
élelmiszer felvásárlóhoz való 
elszállításával járó szén-dioxid-kibocsátás 
nem haladhat meg egy bizonyos, 
grammban kifejezett értéket, mivel 
feltételezhető, hogy a tétel CO2-
kibocsátásánakjelentős részét a szállítás 
teszi ki, és nincsenek nemzetközileg 
elismert éghajlati szabványok a szóban 
forgó élelmiszerre; úgy véli, hogy az 
adófizetők pénzének hatékony 
felhasználására vonatkozó követelmény – a 
közbeszerzésre vonatkozó egyéb 
előírásokkal és szabályokkal egyetemben –
visszatartja majd a választott képviselőket 
attól, hogy indokolatlanul ilyen 
követelményeket állapítsanak meg.

Or. sv

Módosítás 73
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. hangsúlyozza, hogy minden 
közbeszerzési eljárásban figyelembe kell 



PE467.159v01-00 38/39 AM\870545HU.doc

HU

venni a társadalmi integráció elveit;
felhívja a Bizottságot, hogy utasítsa a 
tagállamokat, hogy csak olyan 
szolgáltatások esetében alkalmazzák a 
versenytárgyalást, amelyek tekintetében 
valódi szolgáltatási és természetes piaci 
kereslet és kínálat létezik, mivel olyan 
szolgáltatások esetében, ahol nincs valódi 
és természetes piac, a versenytárgyalás 
szükségtelen költségeket és adminisztratív 
terhet okoz, és veszélyeztetheti a 
szolgáltatások minőségét és a harmadik 
szektor szolgáltatásnyújtási képességét.

Or. en

Módosítás 74
Riikka Manner

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzésen 
és a környezetbarát logisztikai 
megoldások támogatásán keresztül 
csökkenteni lehet az utak számát, a 
gépjárművel történő szállítás 
szükségességét és a CO2-kibocsátásokat; 

Or. fi

Módosítás 75
Linda McAvan

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. úgy véli, hogy az ajánlatkérő 
hatóságoknak lehetőséget kell kapniuk 
bírságok kiszabására abban az esetben, ha 
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nem teljesítik a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó célkitűzéseket az ajánlatban 
megadott kritériumokkal összhangban, 
beleértve az alvállalkozásba adás esetét is.

Or. en

Módosítás 76
Jill Evans

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. úgy véli, hogy a termékek és 
tevékenységek környezeti és éghajlati 
hatásával kapcsolatos fokozódó 
aggodalom megköveteli annak a 
lehetőségnek az újragondolását, hogy a 
helyi beszállítókat részesítsék előnyben; 
ebben az összefüggésben kéri az 
értékhatárok felülvizsgálatát, és úgy véli, 
hogy a fenntarthatóságnak kell 
érvényesülnie a belső piaci szabályok szűk 
értelmezésével szemben;

Or. en


