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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

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

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;

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; 

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;

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; 

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;

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;

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

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

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

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; 

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. 


