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Módosítás 167
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 53. 
cikke (1) bekezdésére, valamint 62. és 114. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 14. 
cikkére, 53. cikke (1) bekezdésére, 
valamint 62. és 114. cikkére, valamint 26. 
jegyzőkönyvére,

Or. en

Módosítás 168
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 53. 
cikke (1) bekezdésére, valamint 62. és 114. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 14. 
cikkére, 45. cikke (2) bekezdésére, 53. 
cikke (1) bekezdésére, valamint 62. és 114. 
cikkére, valamint 26. jegyzőkönyvére,

Or. en

Indokolás

Az irányelv világos társadalmi dimenziót, és ezért szélesebb jogalapot igényel.

Módosítás 169
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési szerződések tagállami 
hatóságok által vagy nevében történő 
odaítélésének meg kell felelnie az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgásának, a letelepedés szabadságának 
és a szolgáltatásnyújtás szabadságának, 
valamint az ezekből származó elveknek, 
mint például az egyenlő bánásmód, a 
megkülönböztetés tilalma, a kölcsönös 
elismerés, az arányosság és az átláthatóság 
elvének. Ugyanakkor a bizonyos értéket 
meghaladó közbeszerzési szerződések 
esetében meg kell fogalmazni a nemzeti 
beszerzési eljárásokat összehangoló 
rendelkezéseket annak érdekében, hogy az 
említett elvek a gyakorlatban is 
érvényesüljenek, és hogy a közbeszerzés 
megnyíljon a verseny számára.

(1) A közbeszerzési szerződések tagállami 
hatóságok által vagy nevében történő 
odaítélésének meg kell felelnie a 
Szerződések alapelveinek, különösen az 
áruk szabad mozgásának, a letelepedés 
szabadságának és a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának, valamint az ezekből 
származó elveknek, mint például az 
egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés 
tilalma, a kölcsönös elismerés, az 
arányosság és az átláthatóság elvének és az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 14. cikkében és a 26. 
jegyzőkönyvben rögzített 
hatáskörmegosztásnak. A közbeszerzés 
európai szabályozásának tiszteletben kell 
tartania a közhatóságok széles körű 
mérlegelési jogát közszolgáltatási 
feladataik ellátásában. Ugyanakkor a 
bizonyos értéket meghaladó közbeszerzési 
szerződések esetében meg kell fogalmazni 
a nemzeti beszerzési eljárásokat 
összehangoló rendelkezéseket annak 
érdekében, hogy az említett elvek a 
gyakorlatban is érvényesüljenek, és hogy a 
közbeszerzés megnyíljon a verseny 
számára.

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseihez való hozzáigazítás.

Módosítás 170
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési szerződések tagállami (1) A közbeszerzési szerződések tagállami 
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hatóságok által vagy nevében történő 
odaítélésének meg kell felelnie az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgásának, a letelepedés szabadságának 
és a szolgáltatásnyújtás szabadságának, 
valamint az ezekből származó elveknek, 
mint például az egyenlő bánásmód, a 
megkülönböztetés tilalma, a kölcsönös 
elismerés, az arányosság és az átláthatóság
elvének. Ugyanakkor a bizonyos értéket 
meghaladó közbeszerzési szerződések 
esetében meg kell fogalmazni a nemzeti 
beszerzési eljárásokat összehangoló 
rendelkezéseket annak érdekében, hogy az 
említett elvek a gyakorlatban is 
érvényesüljenek, és hogy a közbeszerzés 
megnyíljon a verseny számára.

hatóságok által vagy nevében történő 
odaítélésének meg kell felelnie az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgásának, a letelepedés szabadságának 
és a szolgáltatásnyújtás szabadságának, 
valamint az ezekből származó elveknek, 
mint például az egyenlő bánásmód, a 
megkülönböztetés tilalma, a kölcsönös 
elismerés, a nyilvánosság, az arányosság, 
az átláthatóság és a közpénzek hatékony 
kezelése elvének. Ugyanakkor a bizonyos 
értéket meghaladó közbeszerzési 
szerződések esetében meg kell fogalmazni 
a nemzeti beszerzési eljárásokat 
összehangoló rendelkezéseket annak 
érdekében, hogy az említett elvek a 
gyakorlatban is érvényesüljenek, és hogy a 
közbeszerzés megnyíljon a verseny 
számára.

Or. es

Módosítás 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A részvételi felhívásban történő 
alkalmazásuk előtt az ajánlatkérő 
szerveknek mindig körültekintően 
figyelembe kell venniük az adott 
követelménynek a gazdasági szereplőkre 
gyakorolt hatását. A túlzott követelmények 
megnövelik az ügyleti költségeket, továbbá 
gátolhatják különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét.

Or. en
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Módosítás 172
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E jogszabály valamennyi 
rendelkezését a tagállamok belső 
hatáskörmegosztását tiszteletben tartva 
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 173
Heide Rühle

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 
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 

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell, hogy a beszerző jobban 
fel tudja használni a közbeszerzést a 
fenntartható fejlődés és más közös 
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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.

társadalmi célok támogatására, növelve 
ezzel a közkiadások hatékonyságát, 
biztosítva a pénzért kapott legjobb értéket, 
valamint 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 irányelvek 
egyszerűsítésére és az alapfogalmak 
tisztázására a nagyobb jogbiztonság 
biztosítása érdekében, valamint az Európai 
Unió Bíróságának megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére. Ez az irányelv a 
beszerzés módjáról alkot jogszabályt. Az 
ajánlatkérő szervek a közös célkitűzések 
elérése érdekében a jelenlegi uniós 
jogszabálynál szigorúbb vagy azon 
túlmutató követelményeket is 
rögzíthetnek.

Or. en

Indokolás

Ez az irányelv a beszerzés módjáról alkot jogszabályt. Az ajánlatkérő szervek a közös 
célkitűzések elérése érdekében a jelenlegi uniós jogszabálynál szigorúbb vagy azon túlmutató 
követelményeket is rögzíthetnek.

Módosítás 174
Anna Maria Corazza Bildt

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 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
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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.

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, 
biztosítva a pénzért kapott legjobb értéket, 
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások és mesteremberek 
közbeszerzéshez való egyenlő hozzáférését 
és abban való tisztességes részvételét, 
mind helyi szinten, mind az EU egészének 
szintjén, valamint annak érdekében, hogy a 
beszerzők képesek legyenek jobban 
felhasználni a közbeszerzést a fenntartható 
termelés és fogyasztás 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.

Or. en

Módosítás 175
Sirpa Pietikäinen

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 

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
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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.

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, például az állatjólét 
területén elérendő fejlődés 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.

Or. en

Módosítás 176
Anna Hedh

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 

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
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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.

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, hogy a beszerző a 
szociális és munkajogoknak megfelelően 
jobban fel tudja használni a közbeszerzést 
a fenntartható fejlődés és más közös 
társadalmi célok támogatására, növelve 
ezzel a közkiadások hatékonyságát, a 
költséghatékonyságot illetően a lehető 
legjobb eredményt garantálva, és
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 a közbeszerzésre vonatkozó 
uniós szabályok egyszerűsítésére, 
különösen a közbeszerzési politika részét 
képező fenntarthatósági célkitűzések 
elérése érdekében alkalmazott 
módszereket illetően, és az alapfogalmak 
tisztázására a nagyobb jogbiztonság 
biztosítása érdekében, valamint az Európai 
Unió Bíróságának megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Or. en

Módosítás 177
Heide Rühle
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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. Az ezen irányelvben 
meghatározott feltételek teljesülése esetén 
a közbeszerzésre vonatkozó szabályok nem 
alkalmazandók az ellenőrzött 
jogalanyoknak odaítélt szerződésekre, 
valamint a részt vevő ajánlatkérő szervek 
közötti, közszolgáltatási feladataik közös 
végrehajtására irányuló együttműködésre.

Or. en

Indokolás

Szükséges pontosítás az Európai Bíróság döntéseinek megfelelően, a nagyobb jogbiztonság 
megteremtése érdekében.
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Módosítás 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

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 –
általában nem tartozik a közbeszerzési 
szabályok hatálya alá. Az az intézmény, 
amely a szokásos piaci feltételek között 
működik, nyereségérdekelt és a 
tevékenysége során felmerült 
veszteségeket maga viseli, ezen irányelv 
alkalmazásában nem tekintendő közjogi 
intézménynek.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályának pontosítása. Lásd a 2. cikkben szereplő fogalommeghatározáshoz 
fűzött módosítást. 
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Módosítás 179
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak tisztázása is szükségessé vált, 
hogy mi tekintendő egyetlen beszerzésnek, 
ami azzal a hatással jár, hogy a szóban 
forgó beszerzés céljából megkötött összes 
szerződés együttes értékét kell figyelembe 
venni a jelen irányelv értékhatárai 
szempontjából, és hogy a beszerzést 
egységes egészként kell meghirdetni, 
lehetőség szerint részekre osztva. Az 
egyetlen beszerzés fogalma magában 
foglalja egy adott projekt – például egy 
építési beruházásra irányuló projekt vagy 
az építési beruházások, árubeszerzések 
és/vagy szolgáltatásmegrendelések 
összességének – megvalósításához 
szükséges összes árubeszerzést, építési 
beruházást és szolgáltatást. Egyetlen 
projekt létére utaló jelek lehetnek például 
az ajánlatkérő szerv által kidolgozott 
átfogó előzetes terv és koncepció, illetve az 
a tény, hogy a különböző beszerzett 
elemek egyetlen gazdasági és technikai 
funkciót töltenek be, vagy egyéb logikus 
módon kapcsolódnak egymáshoz, és egy 
rövid időtartamon belül valósítják meg 
őket.

(4) Annak tisztázása is szükségessé vált, 
hogy mi tekintendő egyetlen beszerzésnek, 
ami azzal a hatással jár, hogy a szóban 
forgó beszerzés céljából megkötött összes 
szerződés együttes értékét kell figyelembe 
venni a jelen irányelv értékhatárai 
szempontjából, és hogy a beszerzést 
egységes egészként kell meghirdetni, 
lehetőség szerint részekre osztva. Az 
egyetlen beszerzés fogalma magában 
foglalja egy adott projekt – például egy 
építési beruházásra irányuló projekt vagy 
az építési beruházások, árubeszerzések 
és/vagy szolgáltatásmegrendelések 
összességének – megvalósításához 
szükséges összes árubeszerzést, építési 
beruházást és szolgáltatást.

Or. en

Indokolás

Ez a fogalom túl homályos, nem teremt jogbiztonságot, és ellentmond a szerződések részekre 
osztására vonatkozó elgondolásnak.

Módosítás 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak tisztázása is szükségessé vált, 
hogy mi tekintendő egyetlen beszerzésnek, 
ami azzal a hatással jár, hogy a szóban 
forgó beszerzés céljából megkötött összes 
szerződés együttes értékét kell figyelembe 
venni a jelen irányelv értékhatárai 
szempontjából, és hogy a beszerzést 
egységes egészként kell meghirdetni, 
lehetőség szerint részekre osztva. Az 
egyetlen beszerzés fogalma magában 
foglalja egy adott projekt – például egy 
építési beruházásra irányuló projekt vagy 
az építési beruházások, árubeszerzések 
és/vagy szolgáltatásmegrendelések 
összességének – megvalósításához 
szükséges összes árubeszerzést, építési 
beruházást és szolgáltatást. Egyetlen 
projekt létére utaló jelek lehetnek például 
az ajánlatkérő szerv által kidolgozott 
átfogó előzetes terv és koncepció, illetve az 
a tény, hogy a különböző beszerzett 
elemek egyetlen gazdasági és technikai 
funkciót töltenek be, vagy egyéb logikus 
módon kapcsolódnak egymáshoz, és egy 
rövid időtartamon belül valósítják meg 
őket.

(4) Az egyetlen beszerzés fogalma 
magában foglalja egy adott projekt –
például egy építési beruházásra irányuló 
projekt vagy az építési beruházások, 
árubeszerzések és/vagy 
szolgáltatásmegrendelések összességének 
– megvalósításához szükséges összes 
árubeszerzést, építési beruházást és 
szolgáltatást. A szóban forgó beszerzés 
céljából megkötött összes szerződés 
együttes értékét kell figyelembe venni a 
jelen irányelv értékhatárai szempontjából, 
és hogy a beszerzést egységes egészként 
kell meghirdetni, lehetőség szerint részekre 
osztva.

Or. en

Indokolás

A Bizottság szövege egyszerűsíthető.

Módosítás 181
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke szerint, az Uniónak 
politikái és tevékenységei meghatározása 
és végrehajtása során figyelembe kell 
vennie 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 szociális szempontból 
fenntartható közbeszerzést, a szociális 
szempontoknak a közbeszerzés 
valamennyi szakaszába való beépítését, 
valamint a foglalkoztatási feltételekkel, a 
társadalombiztosítással és a 
közegészségüggyel kapcsolatban uniós, 
nemzeti és nemzetközi szinten meglévő 
valamennyi kötelezettség megerősítését.

Or. en

Módosítás 182
Heide Rühle

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 

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9., 10. és 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket és 
társadalmi megfontolásokat 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 
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biztosítja számukra a lehetőséget arra, 
hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb 
szolgáltatást kapják.

fejlődés előmozdításához, hogyan 
használhatnák fel mérlegelési jogkörüket 
a fenntartható közbeszerzési szerződések 
megkötésének elérése céljából 
alkalmazandó műszaki leírások és 
odaítélési szempontok kiválasztása 
tekintetében, ugyanakkor biztosítja a
kapcsolatot a szerződés tárgyával és azt, 
hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb 
szolgáltatást kapják.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat nem foglalkozik kellő mértékben a társadalmi megfontolásokkal.

Módosítás 183
Sirpa Pietikäinen

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, 
hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb 
szolgáltatást kapják.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket és 
kulcsfontosságú társadalmi elveket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából. Az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke biztosítja a szociális 
védelmet és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelmet. Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 13. cikke elismeri, hogy az 
állatok érző lények, és előírja, hogy egyes 
uniós politikák kialakításánál és 
végrehajtásánál teljes mértékben 
figyelembe kell venni az állatok kíméletére 
vonatkozó követelményeket. A 14. cikk 
hangsúlyozza az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások szerepét és 



AM\908710HU.doc 17/231 PE492.857v01-00

HU

fontosságát az emberek jóléte 
tekintetében. Az irányelv meghatározza, 
hogyan járulnak hozzá az ajánlatkérő 
szervek ezen elvek és cikkek 
végrehajtásához, a környezetvédelemhez 
és a fenntartható fejlődés előmozdításához, 
ugyanakkor biztosítja számukra a 
lehetőséget arra, hogy szerződéseik 
keretében az általuk teljesített 
ellenszolgáltatásért a legjobb szolgáltatást 
kapják.

Or. en

Módosítás 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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, 
hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb 
szolgáltatást kapják.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke szerint az Uniónak 
politikái és tevékenységei meghatározása 
és végrehajtása során figyelembe kell 
vennie 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. 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 az ajánlatkérő 
szerveknek hogyan kell hozzájárulniuk a 
környezetvédelemhez, a szociális 
védelemhez, a közegészségügyhöz és
közbiztonsághoz, és miként használhatják 
fel diszkrecionális hatáskörüket a
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társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható közbeszerzési szerződések 
megkötését ösztönző műszaki leírások és 
odaítélési szempontok megállapítására, 
ugyanakkor garantálja a szerződés 
tárgyához való kapcsolódást és biztosítja 
számukra a lehetőséget arra, hogy 
szerződéseik keretében az általuk teljesített 
ellenszolgáltatásért a legjobb szolgáltatást 
kapják. Az irányelv különösen elismerti 
bármely tagállam jogát arra, hogy 
ratifikálja és betartsa a 94. sz. ILO-
egyezményt.

Or. en

Módosítás 185
Barbara Weiler

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, 
hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb 
szolgáltatást kapják.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9., 10. és 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket és 
kulcsfontosságú társadalmi elveket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába. Az Európai Unióról szóló 
szerződés 3. cikke (3) bekezdése szerint, az 
Unió elkötelezett a fenntartható fejlődéshez 
való hozzájárulás iránt is. Ennek 
megfelelően a közbeszerzési döntések 
meghozatalakor és az ellátási lánc 
valamennyi szakaszával összefüggésben 
fontos ezeknek az elveknek a 
figyelembevétele. Az irányelv 
meghatározza, hogy az ajánlatkérő szervek 
miként rendelkeznek széles körű 
mérlegelési joggal a közbeszerzés műszaki 
előírásai, az odaítélési szempontok és a 
végrehajtási záradékok alkalmazásában 
azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak a
környezetvédelemhez és a fenntartható 
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fejlődés előmozdításához, ugyanakkor 
garantálja a szerződés tárgyához való 
kapcsolódást és biztosítja számukra a 
lehetőséget arra, hogy szerződéseik 
keretében az általuk teljesített 
ellenszolgáltatásért a legjobb szolgáltatást 
kapják.

Or. en

Módosítás 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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, 
hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb 
szolgáltatást kapják.

(5) Az irányelv meghatározza, hogyan 
járulhatnak hozzá az ajánlatkérő szervek a 
környezetvédelemhez és a fenntartható 
fejlődés előmozdításához, ugyanakkor 
biztosítja számukra a lehetőséget arra, 
hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb 
szolgáltatást kapják.

Or. en

Indokolás

A Bizottság szövege egyszerűsíthető.

Módosítás 187
Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A közbeszerzés műszaki leírásai, 
odaítélési szempontjai és végrehajtási 
feltételei elkülönített és meghatározott 
szerepet játszanak a közbeszerzések 
odaítélési folyamatában, és e leírások és 
szempontok lényege nem korlátozott 
ebben a kategorizálásban. A műszaki 
leírásban az ajánlatkérő szerv a 
közbeszerzés abszolút követelményeit 
rögzíti; a műszaki előírások teljesítésének 
képessége előfeltétele az ajánlat 
figyelembevételének, és ezért csak az 
előírásoknak megfelelő építési 
beruházásokat, árukat vagy 
szolgáltatásokat szabad figyelembe venni. 
Az odaítélési szempontok ezzel szemben 
lehetőséget adnak az ajánlatkérő szervnek 
a különböző szempont-kombinációk 
előnyeinek összevetésére. Minden 
ajánlatot minden szempont alapján 
mérlegelni kell, de a szerződés 
odaítélésének nem szükségszerű 
előfeltétele az összes kritérium 
teljesítésének képessége. Végül, a 
szerződésnek tartalmaznia kell a 
szerződésteljesítési feltételeket, hogy 
világos legyen a szerződés teljesítésének
mikéntje.

Or. en

Módosítás 188
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv biztosítja a 
munkavállalók jogainak a vállalkozások, 
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üzletek vagy ezek részeinek átruházása 
esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK irányelv végrehajtását a 
vállalkozások átruházásával 
összefüggésben az egyenlő 
versenyfeltételekre és a munkavállalók 
védelmére vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében. Biztosítja többek között azt a 
jogot, hogy megköveteljék a vállalkozást 
átvevő jogalanytól a munkavállalók 
átvételét is.

Or. en

Módosítás 189
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Unió és a legtöbb 
tagállam részes fele a fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezménynek, míg a többi tagállamban 
jelenleg van folyamatban annak 
ratifikálása. Fontos, hogy az ezen irányelv 
releváns rendelkezéseinek végrehajtása 
során az említett egyezményből többek 
között az akadálymentességre vonatkozó 
kötelezettségeket és 
fogalommeghatározásokat figyelembe 
vegyék és alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A résztvevők által a beszerzési 
eljárásban tanúsított jogellenes magatartás, 
mint például a döntéshozatali folyamat 
helytelen befolyásolására vagy arra tett 
kísérletek, hogy más résztvevőkkel az 
eljárás eredményének manipulálására 
irányuló megállapodást kössenek, az uniós 
jog alapelveinek megsértését és a verseny 
súlyos torzulását eredményezheti. A 
gazdasági szereplőknek ezért be kell 
nyújtaniuk egy nyilatkozatot, amelyben 
kijelentik, hogy ilyen jogellenes 
tevékenységekben nem vesznek részt, és 
amennyiben ez a nyilatkozat hamisnak 
bizonyul, kizárják őket a részvételből.

(7) A résztvevők által a beszerzési 
eljárásban tanúsított jogellenes magatartás, 
mint például a döntéshozatali folyamat 
helytelen befolyásolására vagy arra tett 
kísérletek, hogy más résztvevőkkel az 
eljárás eredményének manipulálására 
irányuló megállapodást kössenek, valamint 
bármely olyan tevékenység, amely sérti a 
munkaügyi, a környezetvédelmi, a 
szociális (különösen a fogyatékkal élők 
integrációja terén), és a közegészségügyi 
előírásokat, az uniós jog alapelveinek 
megsértését és a verseny súlyos torzulását 
eredményezheti. A gazdasági szereplőknek 
ezért be kell nyújtaniuk egy nyilatkozatot, 
amelyben kijelentik, hogy ilyen jogellenes 
tevékenységekben nem vesznek részt, és 
amennyiben ez a nyilatkozat hamisnak 
bizonyul, kizárják őket a részvételből.

Or. es

Módosítás 191
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az uniós gazdasági szereplők egyes 
harmadik országok korlátozó 
közbeszerzési intézkedésekkel védett 
közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésének javítása, valamint az Unió 
egységes piacán biztosított egyenlő 
versenyfeltételek megőrzése olyan célok, 
amelyek megkövetelik, hogy az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásai által 
nem érintett harmadik országbeli építési 
beruházásokat, árukat és szolgáltatásokat 
Unió-szerte harmonizált elbánásban 
részesítsék.
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Or. fr

Módosítás 192
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásai által nem érintett 
építési beruházásokat, árukat és 
szolgáltatásokat az ajánlatkérő szervek 
kizárják a szerződések odaítélési eljárásai 
alól. Az átláthatóság érdekében azoknak 
az ajánlatkérő szerveknek, amelyek az 
ezen irányelv alapján azért kívánnak élni 
ezzel a jogkörrel, hogy a szerződések 
odaítélési eljárásaiból kizárják az Európai 
Unión kívülről származó termékeket és 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokat, amelyeknél a nem érintett 
építési beruházás, áru és szolgáltatás 
értéke meghaladja e termékek és 
szolgáltatások összértékének 50%-át, erről 
tájékoztatniuk kellene a gazdasági 
szereplőket.

Or. fr

Módosítás 193
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az uniós gazdasági szereplők egyes 
harmadik országok korlátozó 
közbeszerzési intézkedésekkel védett
közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésének javítása, valamint az 
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egységes európai piacon az egyenlő 
versenyfeltételek megőrzése olyan célok, 
amelyek megkövetelik, hogy az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásai által 
nem érintett harmadik országbeli árukkal 
és szolgáltatásokkal szembeni bánásmód 
Unió-szerte harmonizált legyen. A 
Bizottságnak értékelnie kell, hogy 
jóváhagyja-e az ajánlatkérő szervek 
részéről az 5 000 000 eurónak megfelelő 
vagy azt meghaladó becsült értékű 
szerződések kizárását az azokra az árukra 
és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 
odaítélési eljárásából, amelyekre nem 
vonatkoznak olyan nemzetközi 
kötelezettségvállalások, amelyeknek az 
Unió részes fele.

Or. en

Módosítás 194
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Az átláthatóság biztosítása 
érdekében, az ajánlatkérő szerveknek az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétett részvételi felhívásban 
tájékoztatniuk kell a gazdasági 
szereplőket, amennyiben érvényesíteni 
kívánják az áruk és szolgáltatások 
összértékének 50%-át meghaladó 
mértékben kötelezettségvállalások által 
nem érintett, az Európai Unión kívülről 
származó árukat és/vagy szolgáltatásokat 
tartalmazó ajánlatoknak az odaítélési 
eljárásból való kizárására vonatkozó 
jogukat. A Bizottságnak jóvá kell hagynia 
a tervezett kizárást, ha az Unió és az áruk 
és/vagy szolgáltatások származási országa 
közötti, a közbeszerzés területét érintő 
nemzetközi szerződés a tervezett kizárás 
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által érintett áruk és/vagy szolgáltatások 
tekintetében az Unió által alkalmazott 
kifejezett piacrajutási fenntartásokat 
tartalmaz. Ilyen megállapodás hiányában 
a Bizottságnak jóvá kell hagynia a 
kizárást, ha a harmadik ország olyan 
korlátozó közbeszerzési intézkedéseket tart 
fenn az áruk, szolgáltatások és gazdasági 
szereplők tekintetében, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya.

Or. en

Módosítás 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az irányelv nem alkalmazandó a 
köztisztviselők tevékenységére, akiket 
törvény kötelez a függetlenségre és a 
pártatlanságra. Kiválasztásuk módja nem 
alapulhat a közbeszerzési szerződések 
odaítélésére vonatkozó szabályokon.

Or. de

Módosítás 196
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A polgári védelem és a 
katasztrófamegelőzés, valamint a 
mindennapi veszélymegelőzés területen 
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odaítélt, szolgáltatásokra irányuló 
szerződések azonban nem tartozhatnak az 
irányelv hatálya alá. E területek közé 
tartozik különösen a sürgősségi ellátás, 
amely a mindennapi veszélymegelőzés 
részét képezi, és amelyet el kell határolni a 
betegszállítástól. A polgári védelemnek és 
a katasztrófamegelőzésnek a mindennapi 
veszélymegelőzés keretében történő és a 
polgárok érdekét szolgáló sikeres 
biztosításához elegendőnek kell lennie az 
elsődleges jog elvei alkalmazásának.

Or. de

Módosítás 197
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
hatásának és hatékonyságának értékelése 
körében született eredmények16 azt 
jelezték, hogy felül kell vizsgálni, hogy 
bizonyos szolgáltatásokat ki kell-e zárni az 
irányelv teljes körű alkalmazásából. 
Ennek következtében az irányelv teljes 
körű alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették (például a szállodai és a 
jogi szolgáltatásokra, amelyek határokon 
átnyúló forgalma különösen nagyarányú).

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a nyilatkozat túl egyoldalú, még a Parlament zöld könyvre vonatkozó nyilatkozatát sem 
veszi figyelembe.

Módosítás 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
hatásának és hatékonyságának értékelése 
körében született eredmények azt jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni az irányelv 
teljes körű alkalmazásából. Ennek 
következtében az irányelv teljes körű 
alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették (például a szállodai és a 
jogi szolgáltatásokra, amelyek határokon 
átnyúló forgalma különösen nagyarányú).

törölve

Or. de

Módosítás 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
hatásának és hatékonyságának értékelése 
körében született eredmények16 azt 
jelezték, hogy felül kell vizsgálni, hogy 
bizonyos szolgáltatásokat ki kell-e zárni az 
irányelv teljes körű alkalmazásából. 
Ennek következtében az irányelv teljes 
körű alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették (például a szállodai és a 
jogi szolgáltatásokra, amelyek határokon 
átnyúló forgalma különösen nagyarányú).

törölve

Or. en

Módosítás 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
hatásának és hatékonyságának értékelése 
körében született eredmények azt jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni az irányelv 
teljes körű alkalmazásából. Ennek 
következtében az irányelv teljes körű 
alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették (például a szállodai és a 
jogi szolgáltatásokra, amelyek határokon 
átnyúló forgalma különösen nagyarányú).

törölve

Or. en

Módosítás 201
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
hatásának és hatékonyságának értékelése 
körében született eredmények azt jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni az irányelv 
teljes körű alkalmazásából. Ennek 
következtében az irányelv teljes körű 
alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették (például a szállodai és a 
jogi szolgáltatásokra, amelyek határokon 
átnyúló forgalma különösen nagyarányú).

(10) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
hatásának és hatékonyságának értékelése 
körében született eredmények azt jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni az irányelv 
teljes körű alkalmazásából. Ennek 
következtében az irányelv teljes körű 
alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették.

Or. en

Módosítás 202
Marc Tarabella
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Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
hatásának és hatékonyságának értékelése 
körében született eredmények azt jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni az irányelv 
teljes körű alkalmazásából. Ennek 
következtében az irányelv teljes körű 
alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették (például a szállodai és a jogi 
szolgáltatásokra, amelyek határokon 
átnyúló forgalma különösen nagyarányú).

(10) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
hatásának és hatékonyságának értékelése 
körében született eredmények azt jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni az irányelv 
teljes körű alkalmazásából. Ennek 
következtében az irányelv teljes körű 
alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették, a jogi és a kötelező szociális 
védelmi szolgáltatások kivételével. Az 
irányelv azonban nem érinti az 
ajánlatkérő szerveknek a szociális 
szolgáltatások irányításával kapcsolatos 
jogkörét.

Or. fr

Módosítás 203
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél fogva korlátozott 
határokon átnyúló dimenzióval 
jellemezhetők: ezek a személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokként ismeretesek, 
úgymint egyes szociális, egészségügyi és 
oktatási szolgáltatások. A szóban forgó 
szolgáltatásokat meghatározott 
kontextusban nyújtják, amely a különböző 
kulturális hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani 
egy magasabb, 500 000 EUR-s 

törölve
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értékhatárral. Az ezen értékhatár alatti, 
személyeknek nyújtott szolgáltatás 
általában nem tartozik más tagállamok 
szolgáltatóinak érdekkörébe, kivéve, ha 
konkrét jelek utalnak ennek az 
ellenkezőjére, mint például a határokon 
átnyúló projektek uniós finanszírozása. A 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokra 
irányuló, az említett értékhatárt 
meghaladó szerződésekre az egész Unióra 
kiterjedő átláthatóságnak kell 
érvényesülnie. A kulturális háttér 
jelentőségére és a szóban forgó 
szolgáltatások érzékenységére tekintettel a 
tagállamoknak széles körű mérlegelési 
jogot kell biztosítani ahhoz, hogy a
szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják 
elő, valamint gondoskodnak arról, hogy 
az ajánlatkérő szervek képesek legyenek 
olyan egyedi minőségi feltételek 
alkalmazására a szolgáltatók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy 
oly módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv által korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
összes gazdasági szereplő számára 
engedélyt adnak, bármilyen korlátozás 
vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy ez a 
rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
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tilalmának alapelvét. 

Or. en

Módosítás 204
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ezen értékhatár alatti, személyeknek 
nyújtott szolgáltatás általában nem tartozik 
más tagállamok szolgáltatóinak 
érdekkörébe, kivéve, ha konkrét jelek 
utalnak ennek az ellenkezőjére, mint 
például a határokon átnyúló projektek 
uniós finanszírozása. A személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokra irányuló, az 
említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 

(11) A szolgáltatások egyes kategóriái 
természetüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ezen értékhatár alatti, személyeknek 
nyújtott szolgáltatás általában nem tartozik 
más tagállamok szolgáltatóinak 
érdekkörébe, kivéve, ha konkrét jelek 
utalnak ennek az ellenkezőjére, mint 
például a határokon átnyúló projektek 
uniós finanszírozása. A személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokra irányuló, az 
említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
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és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő,
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek képesek legyenek 
olyan egyedi minőségi feltételek 
alkalmazására a szolgáltatók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv által korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
összes gazdasági szereplő számára 
engedélyt adnak, bármilyen korlátozás 
vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy ez a 
rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek képesek legyenek 
olyan egyedi minőségi feltételek 
alkalmazására a szolgáltatók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv által korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
összes gazdasági szereplő számára 
engedélyt adnak, bármilyen korlátozás 
vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy ez a 
rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét. Ez az irányelv nem 
alkalmazandó azokra a kipróbált 
tagállami eljárásokra, amelyek az 
igénybevevő szabad szolgáltatóválasztásán 
alapulnak (azaz az utalvány rendszerre, a 
szabad választáson alapuló modellre, a 
háromoldalú kapcsolatokra), feltéve hogy 
figyelembe veszik az egyenlő bánásmód, 
az átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség szerződés 
szerinti általános elveit.

Or. en

Indokolás

Az általános érdekű szociális szolgáltatások biztosítására szolgáló némely tagállami modellre 
vonatkozó tisztázás.
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Módosítás 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ezen értékhatár alatti, személyeknek 
nyújtott szolgáltatás általában nem tartozik 
más tagállamok szolgáltatóinak 
érdekkörébe, kivéve, ha konkrét jelek 
utalnak ennek az ellenkezőjére, mint 
például a határokon átnyúló projektek 
uniós finanszírozása. A személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokra irányuló, az 
említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek képesek legyenek 
olyan egyedi minőségi feltételek 
alkalmazására a szolgáltatók 

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 1 000 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ezen értékhatár alatti, személyeknek 
nyújtott szolgáltatás általában nem tartozik 
más tagállamok szolgáltatóinak 
érdekkörébe, kivéve, ha konkrét jelek 
utalnak ennek az ellenkezőjére, mint 
például a határokon átnyúló projektek 
uniós finanszírozása. A személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokra irányuló, az 
említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az ilyen jellegű
eljárásokat főként a közbeszerzési jog 
elsődleges joggal összhangban álló 
alternatívájaként kell elismerni, 
amennyiben ezeknek a szolgáltatásoknak 
az alapját az az elv képezi, hogy az 
előzetesen jogilag megállapított 
feltételeket teljesíteni képes valamennyi 
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kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv által korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
összes gazdasági szereplő számára 
engedélyt adnak, bármilyen korlátozás 
vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy ez a 
rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

szolgáltató számára – jogi formájuktól 
függetlenül – engedélyezzék a 
szolgáltatásnyújtást, feltéve ha ennek 
során figyelembe veszik az elsődleges 
jogban megállapított, az egyenlő 
bánásmódra, az átláthatóságra és a 
megkülönböztetés tilalmára vonatkozó 
általános elveket. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek képesek legyenek 
olyan egyedi minőségi feltételek 
alkalmazására a szolgáltatók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv által korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
összes gazdasági szereplő számára 
engedélyt adnak, bármilyen korlátozás 
vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy ez a 
rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

Or. de

Indokolás

Annak tisztázása, hogy a tagállamok számára továbbra is lehetővé kell tenni, hogy a szociális 
szolgáltatásokat oly módon szervezzék meg, hogy az ne alapuljon közbeszerzési szerződések 
megkötésén.
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Módosítás 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ezen értékhatár alatti, személyeknek 
nyújtott szolgáltatás általában nem tartozik 
más tagállamok szolgáltatóinak 
érdekkörébe, kivéve, ha konkrét jelek 
utalnak ennek az ellenkezőjére, mint 
például a határokon átnyúló projektek 
uniós finanszírozása. A személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokra irányuló, az 
említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek képesek legyenek 
olyan egyedi minőségi feltételek 
alkalmazására a szolgáltatók 

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

kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv által korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
összes gazdasági szereplő számára 
engedélyt adnak, bármilyen korlátozás 
vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy ez a 
rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

Or. en

Módosítás 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében egy 

(11) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
hatásának és hatékonyságának értékelése 
körében született eredmények1 azt jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni az irányelv 
teljes körű alkalmazásából. A 
szolgáltatások egyes kategóriái 
természetüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek 
például személyeknek nyújtott 
szolgáltatásokként ismeretesek, úgymint 
egyes szociális, egészségügyi és oktatási 
szolgáltatások. A szóban forgó 
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külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ezen értékhatár alatti, személyeknek 
nyújtott szolgáltatás általában nem tartozik 
más tagállamok szolgáltatóinak 
érdekkörébe, kivéve, ha konkrét jelek 
utalnak ennek az ellenkezőjére, mint 
például a határokon átnyúló projektek 
uniós finanszírozása. A személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokra irányuló, az 
említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek képesek legyenek 
olyan egyedi minőségi feltételek 
alkalmazására a szolgáltatók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv által korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
összes gazdasági szereplő számára 
engedélyt adnak, bármilyen korlátozás 
vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy ez a 
rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 

szolgáltatásokat meghatározott 
kontextusban nyújtják, amely a különböző 
kulturális hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 1 000 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ezen értékhatár alatti, személyeknek 
nyújtott szolgáltatás általában nem tartozik 
más tagállamok szolgáltatóinak 
érdekkörébe, kivéve, ha konkrét jelek 
utalnak ennek az ellenkezőjére, mint 
például a határokon átnyúló projektek 
uniós finanszírozása. A személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokra irányuló, az 
említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek képesek legyenek 
olyan egyedi minőségi feltételek 
alkalmazására a szolgáltatók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv által korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő
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tilalmának alapelvét. összes gazdasági szereplő számára 
engedélyt adnak, bármilyen korlátozás 
vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy ez a 
rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.
__________________
1 SEC(2011) 853, 2011.6.27.

Or. en

Indokolás

Az irányelvek egyszerűsítését célzó általános megközelítésnek megfelelően nem lenne 
helyénvaló jelenleg az irányelvek teljes körű alkalmazását a szolgáltatások egyéb 
kategóriáira is kiterjeszteni. Ezekre a szolgáltatásokra azonban a szociális és egyéb külön 
szolgáltatásokra vonatkozó külön szabályrendszert kellene alkalmazni és a szabályrendszer 
alkalmazásának eredményeit az irányelv tagállami végrehajtásának dátumától számított 
három éven belül (a Bizottságnak) felül kellene vizsgálni.

Módosítás 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Mivel címzettjei a tagállamok, ez az 
irányelv nem vonatkozik a nemzetközi 
szervezetek által saját nevükben és saját 
számlájukra megvalósított 
közbeszerzésekre. Tisztázni kell azonban, 
hogy milyen mértékben alkalmazandó ez 
az irányelv azokra a beszerzésekre, 
amelyekre különös nemzetközi szabályok 
vonatkoznak.

(13) Mivel címzettjei a tagállamok, ez az 
irányelv nem vonatkozik a nemzetközi 
szervezetek által saját nevükben és saját 
számlájukra megvalósított 
közbeszerzésekre. Tisztázni kell azonban, 
hogy milyen mértékben alkalmazandó ez 
az irányelv azokra a beszerzésekre, 
amelyekre különös nemzetközi szabályok 
vonatkoznak. Az uniós intézményeknek 
mindenekelőtt figyelembe kellene venni az 
ezen irányelv által bevezetett 
változtatásokat és e változások tükrözése 
érdekében módosítani kell saját beszerzési 
szabályaikat.

Or. en
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Indokolás

Számos uniós vállalkozás – különösen a kkv-k – vállalkozásaikat az uniós intézmények 
közbeszerzéseire alapozták. Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a pénzügyi 
rendeletnek át kellene vennie a modernizációs törekvés révén végrehajtott változtatásokat.

Módosítás 209
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok. 
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek 
által egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Önmagában az a 
tény, hogy egy megállapodásban mindkét 
fél ajánlatkérő szerv, nem zárja ki a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok ugyanakkor nem 
képezhetik annak akadályát, hogy a 
hatóságok szabadon dönthessenek arról, 
hogy hogyan szervezik meg 
közszolgáltatási feladataik megvalósítását. 
Az ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt 
szerződéseknek és a részt vevő ajánlatkérő 
szervek közszolgáltatási feladatainak 
közös végrehajtására irányuló 
együttműködésnek ezért mentesülnie kell 
a szabályok alkalmazása alól, amennyiben 
az irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy a 

törölve
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mentesített állami szervek közötti 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem 
torzíthatja, ha egy ajánlatkérő szerv 
ajánlattevőként vesz részt egy 
közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásban.

Or. en

Indokolás

Bizonyos feltételek esetén az állami szervek közötti együttműködés nem tartozik a 
közbeszerzési szabályrendszer hatálya alá, ahogyan azt az Európai Bíróság többször is 
egyértelműen megállapította.

Módosítás 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok. 
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Önmagában az a 
tény, hogy egy megállapodásban mindkét 
fél ajánlatkérő szerv, nem zárja ki a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok ugyanakkor nem 
képezhetik annak akadályát, hogy a 
hatóságok szabadon dönthessenek arról, 

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok. 
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. A közbeszerzési 
szabályok ugyanakkor nem képezhetik 
annak akadályát, hogy a hatóságok 
szabadon dönthessenek arról, hogy hogyan 
szervezik meg közszolgáltatási feladataik 
megvalósítását. Ez az irányelv egyik 
szinten sem sérti a hatóságok annak 
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hogy hogyan szervezik meg 
közszolgáltatási feladataik megvalósítását. 
Az ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt 
szerződéseknek és a részt vevő ajánlatkérő 
szervek közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló együttműködésnek 
ezért mentesülnie kell a szabályok 
alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy a 
mentesített állami szervek közötti 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem 
torzíthatja, ha egy ajánlatkérő szerv 
ajánlattevőként vesz részt egy 
közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásban.

eldöntésére irányuló jogát, hogy maguk 
kívánnak-e közfeladatokat ellátni, és ha 
igen, hogyan és milyen mértékben. Az 
ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt 
szerződéseknek, vagy a 
„Társadalomtudatos vállalkozási 
kezdeményezés” című, 2011. október 25-i
bizottsági közleményben meghatározott 
szociális vállalkozásnak és a részt vevő 
ajánlatkérő szervek közszolgáltatási 
feladatainak közös végrehajtására irányuló 
együttműködésnek ezért mentesülnie kell a 
szabályok alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek.

Or. en

Módosítás 211
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok. 
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Önmagában az a 
tény, hogy egy megállapodásban mindkét 

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok. 
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Önmagában az a 
tény, hogy egy megállapodásban mindkét 
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fél ajánlatkérő szerv, nem zárja ki a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok ugyanakkor nem 
képezhetik annak akadályát, hogy a 
hatóságok szabadon dönthessenek arról, 
hogy hogyan szervezik meg 
közszolgáltatási feladataik megvalósítását. 
Az ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt 
szerződéseknek és a részt vevő ajánlatkérő 
szervek közszolgáltatási feladatainak 
közös végrehajtására irányuló 
együttműködésnek ezért mentesülnie kell 
a szabályok alkalmazása alól, amennyiben 
az irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy a 
mentesített állami szervek közötti 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem torzíthatja, 
ha egy ajánlatkérő szerv ajánlattevőként 
vesz részt egy közbeszerzési szerződés 
odaítélésére irányuló eljárásban.

fél ajánlatkérő szerv, nem zárja ki a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok nem 
akadályozhatják a hatóságok azon jogát, 
hogy szabadon döntsenek arról, hogy 
hogyan szervezik meg közszolgáltatási 
feladataik megvalósítását. Az ellenőrzött 
jogalanyoknak odaítélt szerződéseknek 
ezért mentesülniük kell a szabályok 
alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy a 
mentesített állami szervek közötti 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem torzíthatja, 
ha egy ajánlatkérő szerv ajánlattevőként 
vesz részt egy közbeszerzési szerződés 
odaítélésére irányuló eljárásban.

Or. fr

Indokolás

A preambulumbekezdés megerősítése. Az ajánlatkérő szervek közszolgáltatási feladatainak 
közös végrehajtására irányuló együttműködés kérdése új, külön preambulumbekezdés tárgyát 
képezi.

Módosítás 212
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok. 
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok. 
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
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Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Önmagában az a 
tény, hogy egy megállapodásban mindkét 
fél ajánlatkérő szerv, nem zárja ki a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok ugyanakkor nem 
képezhetik annak akadályát, hogy a 
hatóságok szabadon dönthessenek arról, 
hogy hogyan szervezik meg 
közszolgáltatási feladataik megvalósítását. 
Az ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt 
szerződéseknek és a részt vevő ajánlatkérő 
szervek közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló együttműködésnek 
ezért mentesülnie kell a szabályok 
alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy a 
mentesített állami szervek közötti 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem torzíthatja, 
ha egy ajánlatkérő szerv ajánlattevőként 
vesz részt egy közbeszerzési szerződés 
odaítélésére irányuló eljárásban.

Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Önmagában az a 
tény, hogy egy megállapodásban mindkét 
fél ajánlatkérő szerv, nem zárja ki a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok ugyanakkor nem 
képezhetik annak akadályát, hogy a 
hatóságok szabadon dönthessenek arról, 
hogy hogyan szervezik meg 
közszolgáltatási feladataik megvalósítását. 
Az ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt 
szerződéseknek és a részt vevő ajánlatkérő 
szervek közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló együttműködésnek 
ezért mentesülnie kell a szabályok 
alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy a 
mentesített állami szervek közötti 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem torzíthatja, 
ha egy ajánlatkérő szerv ajánlattevőként 
vesz részt egy közbeszerzési szerződés 
odaítélésére irányuló eljárásban. Ennek 
elérése érdekében megszorítóan kell 
értelmezni a szerződéseknek az ezen 
irányelv hatálya alól történő kizárására 
vonatkozó feltételeket. Amennyiben a 
hatály alóli kizárásra vonatkozó együttes 
feltételek bármelyike a továbbiakban nem 
teljesül a közbeszerzési szabályok alól 
kizárt szerződés vagy együttműködés 
időtartama alatt, a folyamatban lévő 
szerződést vagy együttműködést a 
szokásos közbeszerzési eljárások szerint 
meg kell nyitni a verseny számára.

Or. en
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Módosítás 213
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok. 
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Önmagában az a 
tény, hogy egy megállapodásban mindkét 
fél ajánlatkérő szerv, nem zárja ki a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok ugyanakkor nem 
képezhetik annak akadályát, hogy a 
hatóságok szabadon dönthessenek arról, 
hogy hogyan szervezik meg 
közszolgáltatási feladataik megvalósítását.
Az ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt 
szerződéseknek és a részt vevő ajánlatkérő 
szervek közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló együttműködésnek 
ezért mentesülnie kell a szabályok 
alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy a 
mentesített állami szervek közötti 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem torzíthatja, 
ha egy ajánlatkérő szerv ajánlattevőként 
vesz részt egy közbeszerzési szerződés 

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok. 
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Önmagában az a
tény, hogy egy megállapodásban mindkét 
fél ajánlatkérő szerv, nem zárja ki a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok ugyanakkor nem 
képezhetik annak akadályát, hogy a 
hatóságok szabadon dönthessenek arról, 
hogy hogyan szervezik meg
közszolgáltatási feladataik megvalósítását. 
Az ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt 
szerződéseknek és a részt vevő ajánlatkérő 
szervek közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló együttműködésnek 
ezért mentesülnie kell a szabályok 
alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Ezeket a feltételeket nem kell 
alkalmazni a közszolgálati 
műsorszolgáltatók, valamint a 
közszolgálati műsorszolgáltatók és azok 
leányvállalatai közötti együttműködésekre, 
amennyiben a versenyhelyzet 
torzulásának elkerülése érdekében azokra 
konkrét európai versenyszabályok 
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odaítélésére irányuló eljárásban. vonatkoznak. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy a 
mentesített állami szervek közötti 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem torzíthatja, 
ha egy ajánlatkérő szerv ajánlattevőként 
vesz részt egy közbeszerzési szerződés 
odaítélésére irányuló eljárásban.

Or. de

Módosítás 214
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok. 
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Önmagában az a 
tény, hogy egy megállapodásban mindkét 
fél ajánlatkérő szerv, nem zárja ki a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok ugyanakkor nem 
képezhetik annak akadályát, hogy a 
hatóságok szabadon dönthessenek arról, 
hogy hogyan szervezik meg 
közszolgáltatási feladataik megvalósítását. 
Az ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt 
szerződéseknek és a részt vevő ajánlatkérő 
szervek közszolgáltatási feladatainak 

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok. 
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Önmagában az a 
tény, hogy egy megállapodásban mindkét 
fél ajánlatkérő szerv, nem zárja ki a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok ugyanakkor nem 
képezhetik annak akadályát, hogy a 
hatóságok szabadon dönthessenek arról, 
hogy hogyan szervezik meg 
közszolgáltatási feladataik megvalósítását. 
Az irányelvnek annak biztosítására kell 
irányulnia, hogy a mentesített állami 
szervek közötti együttműködés ne torzítsa 
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közös végrehajtására irányuló 
együttműködésnek ezért mentesülnie kell 
a szabályok alkalmazása alól, amennyiben 
az irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy a 
mentesített állami szervek közötti 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem torzíthatja, 
ha egy ajánlatkérő szerv ajánlattevőként 
vesz részt egy közbeszerzési szerződés 
odaítélésére irányuló eljárásban.

a versenyt a magánszféra gazdasági 
szereplői tekintetében. A versenyt az sem 
torzíthatja, ha egy ajánlatkérő szerv 
ajánlattevőként vesz részt egy 
közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásban.

Or. fr

Módosítás 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az eljárások gyorsabbá és 
hatékonyabbá tétele érdekében a 
közbeszerzési eljárásokban való részvétel 
határidejét a lehető legrövidebbre kell
szabni anélkül, hogy indokolatlan 
akadályokat állítanának a belső piaci 
gazdasági szereplők – különösen a kkv-k –
általi hozzáférés útjába. Az ajánlatok és a 
részvételi jelentkezések beérkezésére 
vonatkozó határidő meghatározásakor az 
ajánlatkérő szervnek ennek megfelelően 
figyelembe kell vennie a szerződés 
összetettségét és különösen az ajánlatok 
elkészítéséhez szükséges időt, még akkor 
is, ha ez az irányelvben meghatározott 
minimumnál hosszabb határidők 
megállapításával járna. Az elektronikus 
tájékoztatási és kommunikációs eszközök 
alkalmazása, különösen a közbeszerzési 
dokumentumok teljes körű elektronikus 
elérhetősége és az elektronikus 
kommunikáció másrészről megnövelt 
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átláthatóságot és időmegtakarítást 
eredményez. Ezért a WTO Kormányzati 
Közbeszerzési Megállapodásban 
meghatározott szabályokkal összhangban 
rendelkezni kell a minimum határidők 
csökkentéséről arra a feltételre is 
figyelemmel, hogy azok 
összeegyeztethetők legyenek az uniós 
szinten előirányzott meghatározott 
adatátviteli móddal. Az ajánlatkérő 
szerveknek továbbá lehetőséggel kell 
rendelkezniük az ajánlatok és a részvételi 
jelentkezések beérkezésére vonatkozó 
határidők további rövidítésére azokban az 
esetekben, amikor a sürgősségi helyzet 
miatt a normál határidők 
kivitelezhetetlenek, bár az eljárás 
közzététellel történő lefolytatása még 
lehetséges. Kizárólag azok a helyzetek 
tekinthetők kivételesnek, amelyekben a 
rendkívüli sürgősség – nem az ajánlatkérő 
szervnek betudható – előre nem látható 
események miatt következett be és csak 
ezek a helyzetek tennék lehetetlenné a 
normál eljárás akár rövidített 
határidőkkel történő lefolytatását. Ilyen 
esetekben az ajánlatkérő szerveknek, 
amikor csak lehetséges, a szerződéseket 
előzetes közzététel nélküli tárgyalásos 
eljárás útján kell odaítélni. Ez lehet a 
helyzet, amikor természeti vagy ember 
által előidézett katasztrófák azonnali 
intézkedést követelnek.

Or. en

Indokolás

Ezek a rendes ajánlattételi időtartamok alóli kivételekre vonatkozó tisztázások, tekintettel a 
közbeszerzés gyors és hatékony lebonyolításának biztosítására.

Módosítás 216
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Ezen irányelv szabályait nem szabad 
alkalmazni a helyi hatóságok között, vagy 
a helyi hatóságok és a kizárólag helyi 
hatóságokból álló csoportosulások között 
a közszolgáltatási feladatok közös 
végrehajtása érdekében, a tagállamok 
belső szervezése keretében közérdekből 
folyó együttműködésre. Hasonlóképpen 
ezen irányelv szabályait nem szabad 
alkalmazni a közszolgáltatási feladatokkal 
kapcsolatos hatáskörök olyan 
átruházására, amely a tagállamok belső 
szervezése keretében a felelősség helyi 
hatóságok közötti vagy a helyi hatóságok 
és a kizárólag helyi hatóságokból álló 
csoportosulások közötti teljes átruházását 
vonja maga után.

Or. fr

Indokolás

A valamely egyértelműen meghatározott közszolgálati feladat ellátása érdekében a hatóságok 
között történő hatáskör-átruházás kizárása.

Módosítás 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Széles körű igény mutatkozik a 
további rugalmasságra, különösen a 
tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési
eljáráshoz való szélesebb körű 
hozzáférésre, amiről a Megállapodás
kifejezetten rendelkezik, és a tárgyalást 
minden eljárásban megengedi. Ha az 
érintett tagállam joga másként nem 
rendelkezik, az ajánlatkérő szervek 
számára lehetővé kell tenni a tárgyalásos 

(15) Az ajánlatkérő szervek további 
rugalmasságot igényelnek a tárgyalást 
lehetővé tevő közbeszerzési eljárások 
kiválasztásában. Az Unió közbeszerzési 
szabályait össze kell hangolni a 
Kormányzati Közbeszerzési 
Megállapodással, amely a tárgyalást 
minden eljárásban megengedi. Ezen 
eljárások nagyobb mértékű alkalmazása 
valószínűleg növeli a határokon átnyúló 



AM\908710HU.doc 49/231 PE492.857v01-00

HU

eljárás ezen irányelv szerinti alkalmazását 
különböző olyan helyzetekben, amikor a 
nyílt vagy a meghívásos eljárás tárgyalás 
nélkül valószínűleg nem vezet megfelelő 
beszerzési eredményre. Az eljárást olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell kísérni, 
amelyek lehetővé teszik az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság elveinek 
betartását. Ez nagyobb mozgásteret ad az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy olyan építési 
beruházást, árut és szolgáltatásokat 
vásároljanak, amelyek tökéletesen 
megfelelnek sajátos igényeiknek.
Ugyanakkor növekednie kell a határokon 
átnyúló kereskedelemnek is, mivel az 
értékelés kimutatta, hogy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos 
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a határokon átnyúló 
sikeres ajánlatok aránya.

kereskedelmet is, mivel az értékelés 
kimutatta, hogy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos 
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a határokon átnyúló 
sikeres ajánlatok benyújtásának aránya. A 
tagállamoknak képeseknek kell lenniük a 
tárgyalásos eljárás vagy a 
versenypárbeszéd alkalmazásának 
előírására olyan különböző helyzetekben, 
amikor a klasszikus nyílt vagy meghívásos 
eljárások valószínűleg nem vezetnek 
megfelelő eredményre.

Or. en

Indokolás

Ez a változtatás rugalmasságot visz a szabályokba, megengedve a tárgyalást minden 
eljárásban.

Módosítás 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Széles körű igény mutatkozik a 
további rugalmasságra, különösen a 
tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési 
eljáráshoz való szélesebb körű 
hozzáférésre, amiről a Megállapodás 
kifejezetten rendelkezik, és a tárgyalást 
minden eljárásban megengedi. Ha az 
érintett tagállam joga másként nem 
rendelkezik, az ajánlatkérő szervek 
számára lehetővé kell tenni a tárgyalásos 

(15) Széles körű igény mutatkozik a 
további rugalmasságra, különösen a 
tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési 
eljáráshoz való szélesebb körű 
hozzáférésre, amiről a Megállapodás 
kifejezetten rendelkezik, és a tárgyalást 
minden eljárásban megengedi. Az
ajánlatkérő szervek számára lehetővé kell 
tenni a tárgyalásos eljárás ezen irányelv 
szerinti alkalmazását különböző olyan 
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eljárás ezen irányelv szerinti alkalmazását 
különböző olyan helyzetekben, amikor a 
nyílt vagy a meghívásos eljárás tárgyalás 
nélkül valószínűleg nem vezet megfelelő 
beszerzési eredményre. Az eljárást olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell kísérni, 
amelyek lehetővé teszik az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság elveinek 
betartását. Ez nagyobb mozgásteret ad az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy olyan építési 
beruházást, árut és szolgáltatásokat 
vásároljanak, amelyek tökéletesen 
megfelelnek sajátos igényeiknek.
Ugyanakkor növekednie kell a határokon 
átnyúló kereskedelemnek is, mivel az 
értékelés kimutatta, hogy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos 
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a határokon átnyúló 
sikeres ajánlatok aránya.

helyzetekben, amikor a nyílt vagy a 
meghívásos eljárás tárgyalás nélkül 
valószínűleg nem vezet megfelelő 
beszerzési eredményre. Az eljárást olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell kísérni, 
amelyek lehetővé teszik az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság elveinek 
betartását. Ez nagyobb mozgásteret ad az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy olyan építési 
beruházást, árut és szolgáltatásokat 
vásároljanak, amelyek tökéletesen 
megfelelnek sajátos igényeiknek. 
Ugyanakkor növekednie kell a határokon 
átnyúló kereskedelemnek is, mivel az 
értékelés kimutatta, hogy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos 
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a határokon átnyúló 
sikeres ajánlatok aránya.

Or. de

Indokolás

Bizonyos esetekben csak versenytárgyalásos eljárás keretében lehetséges az összetettebb 
szerződéseket odaítélni. Az ajánlatkérő szervek számára ezért lehetővé kell tenni, hogy ilyen 
esetekben ilyen jellegű eljáráshoz folyamodjanak. A belső piac harmonizációjának és a 
határokon átnyúló kereskedelemnek az előmozdítása érdekében valamennyi tagállamban be 
kellene vezetni a versenytárgyalásos eljárást.

Módosítás 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Széles körű igény mutatkozik a 
további rugalmasságra, különösen a 
tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési 
eljáráshoz való szélesebb körű 
hozzáférésre, amiről a Megállapodás 
kifejezetten rendelkezik, és a tárgyalást 

(15) Széles körű igény mutatkozik a 
további rugalmasságra, különösen a 
tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési 
eljáráshoz való szélesebb körű 
hozzáférésre, amiről a Megállapodás 
kifejezetten rendelkezik, és a tárgyalást 
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minden eljárásban megengedi. Ha az 
érintett tagállam joga másként nem 
rendelkezik, az ajánlatkérő szervek 
számára lehetővé kell tenni a tárgyalásos 
eljárás ezen irányelv szerinti alkalmazását 
különböző olyan helyzetekben, amikor a 
nyílt vagy a meghívásos eljárás tárgyalás 
nélkül valószínűleg nem vezet megfelelő 
beszerzési eredményre. Az eljárást olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell kísérni, 
amelyek lehetővé teszik az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság elveinek 
betartását. Ez nagyobb mozgásteret ad az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy olyan építési 
beruházást, árut és szolgáltatásokat 
vásároljanak, amelyek tökéletesen 
megfelelnek sajátos igényeiknek. 
Ugyanakkor növekednie kell a határokon 
átnyúló kereskedelemnek is, mivel az 
értékelés kimutatta, hogy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos 
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a határokon átnyúló 
sikeres ajánlatok aránya.

minden eljárásban megengedi. Az
ajánlatkérő szervek számára lehetővé kell 
tenni a tárgyalásos eljárás ezen irányelv 
szerinti alkalmazását különböző olyan 
helyzetekben, amikor a nyílt vagy a 
meghívásos eljárás tárgyalás nélkül 
valószínűleg nem vezet megfelelő 
beszerzési eredményre. Az eljárást olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell kísérni, 
amelyek lehetővé teszik az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság elveinek 
betartását. Ez nagyobb mozgásteret ad az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy olyan építési 
beruházást, árut és szolgáltatásokat 
vásároljanak, amelyek tökéletesen 
megfelelnek sajátos igényeiknek. 
Ugyanakkor növekednie kell a határokon 
átnyúló kereskedelemnek is, mivel az 
értékelés kimutatta, hogy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos 
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a határokon átnyúló 
sikeres ajánlatok aránya.

Or. fr

Módosítás 220
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Széles körű igény mutatkozik a 
további rugalmasságra, különösen a 
tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési 
eljáráshoz való szélesebb körű 
hozzáférésre, amiről a Megállapodás 
kifejezetten rendelkezik, és a tárgyalást 
minden eljárásban megengedi. Ha az 
érintett tagállam joga másként nem 
rendelkezik, az ajánlatkérő szervek 
számára lehetővé kell tenni a tárgyalásos 
eljárás ezen irányelv szerinti alkalmazását 

(15) Széles körű igény mutatkozik a 
további rugalmasságra, különösen a 
tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési 
eljáráshoz való szélesebb körű 
hozzáférésre, amiről a Megállapodás 
kifejezetten rendelkezik, és a tárgyalást 
minden eljárásban megengedi. Ha az 
érintett tagállam joga másként nem 
rendelkezik, az ajánlatkérő szervek 
számára lehetővé kell tenni a tárgyalásos 
eljárás ezen irányelv szerinti alkalmazását 
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különböző olyan helyzetekben, amikor a 
nyílt vagy a meghívásos eljárás tárgyalás 
nélkül valószínűleg nem vezet megfelelő 
beszerzési eredményre. Az eljárást olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell kísérni, 
amelyek lehetővé teszik az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság elveinek 
betartását. Ez nagyobb mozgásteret ad az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy olyan építési 
beruházást, árut és szolgáltatásokat 
vásároljanak, amelyek tökéletesen 
megfelelnek sajátos igényeiknek. 
Ugyanakkor növekednie kell a határokon 
átnyúló kereskedelemnek is, mivel az 
értékelés kimutatta, hogy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos 
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a határokon átnyúló 
sikeres ajánlatok aránya.

különböző olyan helyzetekben, amikor a 
nyílt vagy a meghívásos eljárás tárgyalás 
nélkül valószínűleg nem vezet megfelelő 
beszerzési eredményre. Különösen, az 
ajánlatkérő szerveknek képeseknek kell 
lenniük a tárgyalásos eljárás 
alkalmazására, amennyiben tárgyalások 
szükségesek, példádul a szerződés jogi 
vagy pénzügyi felépítése miatt, például 
összetett infrastrukturális projektek 
esetén, vagy a projekt összetettsége miatt, 
például szervezeteknél összetett IKT-
projektek megvalósítása esetén. A 
tárgyalásos eljárást olyan megfelelő 
biztosítékokkal kell kísérni, amelyek 
lehetővé teszik az egyenlő bánásmód és az 
átláthatóság elveinek betartását. Ez 
nagyobb mozgásteret ad az ajánlatkérő 
szerveknek, hogy olyan építési beruházást, 
árut és szolgáltatásokat vásároljanak, 
amelyek tökéletesen megfelelnek sajátos 
igényeiknek. Ugyanakkor növekednie kell 
a határokon átnyúló kereskedelemnek is, 
mivel az értékelés kimutatta, hogy a 
hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárásban odaítélt szerződések 
körében különösen nagy a határokon 
átnyúló sikeres ajánlatok aránya.

Or. en

Indokolás

A tárgyalásos eljárás kifejezett hozzáférhetővé tétele összetett szerződések esetén a bizottsági 
javaslat tervezett hatályának korlátozott kiterjesztését teszi szükségessé.

Módosítás 221
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Széles körű igény mutatkozik a 
további rugalmasságra, különösen a 

(15) Széles körű igény mutatkozik a 
további rugalmasságra, különösen a 



AM\908710HU.doc 53/231 PE492.857v01-00

HU

tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési 
eljáráshoz való szélesebb körű 
hozzáférésre, amiről a Megállapodás 
kifejezetten rendelkezik, és a tárgyalást 
minden eljárásban megengedi. Ha az 
érintett tagállam joga másként nem 
rendelkezik, az ajánlatkérő szervek 
számára lehetővé kell tenni a tárgyalásos 
eljárás ezen irányelv szerinti alkalmazását 
különböző olyan helyzetekben, amikor a 
nyílt vagy a meghívásos eljárás tárgyalás 
nélkül valószínűleg nem vezet megfelelő 
beszerzési eredményre. Az eljárást olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell kísérni, 
amelyek lehetővé teszik az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság elveinek 
betartását. Ez nagyobb mozgásteret ad az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy olyan építési 
beruházást, árut és szolgáltatásokat 
vásároljanak, amelyek tökéletesen 
megfelelnek sajátos igényeiknek.
Ugyanakkor növekednie kell a határokon 
átnyúló kereskedelemnek is, mivel az 
értékelés kimutatta, hogy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos 
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a határokon átnyúló 
sikeres ajánlatok aránya.

tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési 
eljáráshoz való szélesebb körű 
hozzáférésre, amiről a Megállapodás 
kifejezetten rendelkezik, és a tárgyalást 
minden eljárásban megengedi. Ha az 
érintett tagállam joga másként nem 
rendelkezik, az ajánlatkérő szervek 
számára lehetővé kell tenni a tárgyalásos 
eljárás ezen irányelv szerinti alkalmazását 
különböző olyan helyzetekben, amikor a 
nyílt vagy a meghívásos eljárás tárgyalás 
nélkül valószínűleg nem vezet megfelelő 
beszerzési eredményre. Az eljárást olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell kísérni, 
amelyek lehetővé teszik az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság, a szabad 
verseny, a nyilvánosság, valamint a 
közpénzek hatékony kezelése elveinek
betartását. Ez nagyobb mozgásteret ad az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy olyan építési 
beruházást, árut és szolgáltatásokat 
vásároljanak, amelyek tökéletesen 
megfelelnek sajátos igényeiknek. 
Ugyanakkor növekednie kell a határokon 
átnyúló kereskedelemnek is, mivel az 
értékelés kimutatta, hogy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos 
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a határokon átnyúló 
sikeres ajánlatok aránya.

Or. es

Módosítás 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Építési beruházásra irányuló 
szerződéseknél az ilyen helyzetekbe 
beletartoznak a nem szabványos 
épületekkel kapcsolatos munkák, vagy 
amikor innovatív megoldás megtervezése 
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is a munkálatok részét képezi. Az 
átalakítást vagy tervezést kívánó 
szolgáltatási vagy áruszállítási 
szerződéseknél a tárgyalásos eljárás vagy 
a versenypárbeszéd valószínűleg 
hozzáadott értéket eredményez. Az ilyen 
átalakítási vagy tervezési követelmények 
különösen előnyösek olyan összetett 
beszerzések esetén, mint a fejlettebb 
termékek, a szellemi szolgáltatások vagy 
jelentős IKT-projektek. Ezekben az 
esetekben tárgyalások lehetnek 
szükségesek annak biztosítására, hogy a 
kérdéses áruszállítás vagy 
szolgáltatásnyújtás megfeleljen az 
ajánlatkérő szerv igényeinek. A számos 
különböző gazdasági szereplő által 
nyújtható, felhasználásra kész 
szolgáltatásokkal vagy árukkal 
kapcsolatban nem alkalmazható a 
tárgyalásos eljárás vagy a 
versenypárbeszéd.

Or. en

Indokolás

Ez a változtatás rugalmasságot visz a szabályokba, megengedve a tárgyalást minden 
eljárásban.

Módosítás 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Ez az irányelv biztosítja a 
munkavállalók jogainak a vállalkozások, 
üzletek vagy ezek részeinek átruházása 
esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK irányelv alkalmazását a 
vállalkozások átruházása esetén az 
egyenlő versenyfeltételekre és a 
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munkavállalók védelmére vonatkozó 
szabályok tiszteletben tartásának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A tárgyalásos eljárást kell 
alkalmazni azokban az esetekben is, 
amikor a nyílt vagy meghívásos eljárás 
csak érvénytelen vagy elfogadhatatlan 
ajánlatokat eredményezett. Különösen 
azokat az ajánlatokat kell érvénytelennek 
tekinteni, amelyek nem felelnek meg a 
közbeszerzési dokumentumoknak, 
amelyek késve érkeztek, ahol bizonyított 
az összejátszás vagy a korrupció, vagy 
amelyekben az árat az ajánlatkérő szervek 
kirívóan alacsony összegűnek találták. 
Ugyancsak elfogadhatatlannak kell 
tekinteni azokat az ajánlatokat, amelyeket 
az előírt képesítésekkel nem rendelkező 
ajánlattevők nyújtottak be, és amelyben az 
ár túllépi az ajánlatkérő szerv által a 
közbeszerzési eljárás előtt közölt 
költségvetést.

Or. en

Indokolás

Ez a változtatás rugalmasságot visz a szabályokba, megengedve a tárgyalást minden 
eljárásban.

Módosítás 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
15 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15c) A tárgyalásos eljárást olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell kísérni, 
amelyek biztosítják az egyenlő bánásmód 
és az átláthatóság elveinek betartását. Az 
ajánlatkérő szerveknek mindenekelőtt 
jelezniük kell a közbeszerzés jellegét 
meghatározó minimumkövetelményeket, 
amelyek a tárgyalások során nem 
változtathatók. Az összes gazdasági 
szereplővel kapcsolatos egyenlő bánásmód 
garantálása érdekében az odaítélési 
szempontoknak és azok súlyozásának a 
teljes eljárás során változatlanoknak kell 
maradniuk, és azok nem módosíthatók. A 
tárgyalásoknak az ajánlatok javítására 
kell irányulniuk, hogy lehetővé váljon az 
ajánlatkérő szervek számára a konkrét 
igényeik tekintetében ideális építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
beszerzése. A tárgyalások érinthetik a 
beszerzett építési beruházások, áruk vagy 
szolgáltatások valamennyi aspektusát, 
beleértve például a minőséget, a 
mennyiségeket, a kereskedelmi 
feltételeket, valamint a társadalmi, 
környezeti és innovatív tulajdonságokat, 
amennyiben azok nem tartoznak a 
minimumkövetelmények közé. Az itt 
említett minimumkövetelmények képezik 
azokat a (különösen fizikai, funkcionális 
és jogi) feltételeket és tulajdonságokat, 
amelyeknek az irányelv 54. cikke (1) 
bekezdés a) pontja alapján minden 
ajánlatnak meg kell felelnie ahhoz, hogy 
az ajánlatkérő szerv a kiválasztott 
odaítélési szempont szerint ítélhesse oda a 
szerződést. A folyamat átláthatóságának 
biztosítása érdekében minden tárgyalási 
szakaszt dokumentálni kell az irányelv 85. 
cikke (2) bekezdésének és 19. cikke (1) 
bekezdés a) pontjának megfelelően, hogy 
az ajánlatkérő szerv írásban bizonyíthassa 
bármely jelölt vagy ajánlattevő kérésére, 
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hogy biztosította az összes érintett 
gazdasági szereplő számára az egyenlő 
bánásmódot. Továbbá, az átláthatóság 
biztosítása érdekében az eljárás során 
minden ajánlatot írásban vagy 
elektronikus úton kell benyújtani.

Or. en

Indokolás

Bizonyos biztosítékok szükségesek annak biztosítására, hogy a megnövelt rugalmasság az 
eljárások alkalmazása során ne eredményezzen visszaélést.

Módosítás 226
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ugyanilyen okokból az ajánlatkérő 
szerveknek képesnek kell lenniük a 
versenypárbeszéd szabad alkalmazására 
is. A szerződések értékét tekintve az utóbbi 
években jelentősen megnövekedett ennek 
az eljárásnak a használata. Olyan 
esetekben mutatkozott hasznosnak, 
amikor az ajánlatkérő szervek nem 
képesek meghatározni, hogy milyen 
eszköz elégítené ki az igényeiket, vagy 
hogy milyen módon állapítsák meg a piaci 
kínálatot a technikai, pénzügyi vagy jogi 
megoldások tekintetében. Ilyen helyzet 
állhat elő különösen az innovatív 
projektek esetében, valamint ha jelentős, 
integrált közlekedési infrastruktúra, vagy 
nagy számítógépes hálózat kiépítéséről, 
vagy összetett és strukturált finanszírozást 
igénylő projekt megvalósításáról van szó.

törölve

Or. fr
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Módosítás 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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 
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 

(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 elősegítése
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, és elősegíti a fenntartható 
gazdasági növekedést. A Bizottság 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzésről szóló közleménye1 innovatív 
közbeszerzési modellt mutat be. A modell 
ösztönzi az irányelv hatálya alá nem 
tartozó kutatás és fejlesztés beillesztését a 
közbeszerzésbe. Az irányelvben is szereplő 
ezen modell elismert, és minden 
ajánlatkérő szerv számára megfontolásra 
rendelkezésre áll. Az irányelv azonban 
általánosságban várhatóan hozzá fog 
járulni az innovációs közbeszerzés 
megkönnyítéséhez, és segíti a tagállamokat 
az Innovatív Unió célkitűzéseinek 
elérésében. Amennyiben valamely 
innovatív termék, szolgáltatás vagy építési 
beruházás fejlesztése iránti igény és az 
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kell felépíteni, hogy képes legyen a 
szükséges „piaci húzóerő” generálására, a 
piac kizárása nélkül ösztönözve az 
innovatív megoldás kialakítását.

ebből származó eredmény későbbi 
beszerzése nem elégíthető ki a piacon már 
rendelkezésre álló megoldások révén, az 
ajánlatkérő szervek számára 
rendelkezésre kell állnia külön 
közbeszerzési eljárásnak az irányelv 
hatálya alá tartozó szerződések 
tekintetében. Ennek az eljárásnak
lehetővé kell tennie az ajánlatkérő szervek 
számára, hogy innovációs partnerséget 
létesítsenek új, innovatív termékek, 
szolgáltatások vagy építési beruházások
kialakítása, majd megvásárlása érdekében, 
feltéve, hogy ezeket a meghatározott 
teljesítményszinteknek és költségeknek 
megfelelően teljesítik. Az eljárásnak a 
tárgyalásos eljárásra alkalmazandó 
szabályokra kell támaszkodnia és a 
szerződések a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat szempontja alapján ítélhetők oda, 
amely a legalkalmasabb az ajánlatok 
innovatív megoldások szempontjából való 
összehasonlítására. Függetlenül attól, 
hogy az innovációs partnerség nagyon 
nagy vagy kisebb projektet érint, azt úgy 
kell felépíteni, hogy képes legyen a 
szükséges „piaci húzóerő” generálására, a 
piac kizárása nélkül ösztönözve az 
innovatív megoldások kialakítását. Az 
ajánlatkérő szervek ezért nem élhetnek 
vissza az innovációs partnerségekkel a 
verseny megakadályozására, 
korlátozására vagy torzítására.
__________________
1 COM (2007)0799: A Bizottság 
közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: „Kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzés: az 
innováció serkentése a fenntartható, 
minőségi európai közszolgáltatások 
érdekében”

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás azt részletezi, hogy miként kell alkalmazni a – Bizottság eredeti javaslatát 
kiegészítve – új innovációs partnerségi eljárást, kifejezetten összekapcsolva ezt az új eszközt a 
versenyeljárásra vonatkozó elvekkel, amennyiben az a legrelevánsabb. Ez a módosítás 
tisztázza továbbá a 2007. évi bizottsági közleményben meghatározott kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzést, amelyet továbbra is alkalmazni kell függetlenül az új 
innovatív partnerségi eljárástól, és amelyet külön illesztették be egy új mentességbe.

Módosítás 228
Sirpa Pietikäinen

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 

(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,
állatjóléti 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 
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külön közbeszerzési eljárásról, amely 
lehetővé teszi az ajánlatkérő szervek 
számára, hogy hosszú távú innovációs 
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.

külön közbeszerzési eljárásról, amely 
lehetővé teszi az ajánlatkérő szervek 
számára, hogy hosszú távú innovációs 
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.

Or. en

Módosítás 229
Toine Manders

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 

(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 
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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, 
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.

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, 
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. Emellett 
az ajánlatkérő szervek a közbeszerzés 
feltételeinek meghatározásakor a szóban 
forgó közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos szempontként kiköthetik az 
innovatív jellemzők – köztük a 
rendelkezésre álló legjobb technikai 
eljárások – meglétét.

Or. nl

Módosítás 230
Marc Tarabella

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 

(17) A kutatás és az innováció – ideértve 
az öko-innovációt és a társadalmi 
innovációt is – a jövőbeni növekedést 
befolyásoló fő tényezők közé tartozik, és 
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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, 
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.

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.

Or. fr

Módosítás 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az ilyen eljárásnak támogatnia kell 
a közszolgáltatások kifejlesztésének új 
módjait, például ha a korábban az állami 
szektorban működő, alkalmazottak által 
vezetett szervezeteket bíznak meg az Unió 
piacán nem elérhető innovatív 
közszolgáltatás kifejlesztésével.

Or. en

Indokolás

Ez arra ad példát, hogy az innovatív partnerség miként használható innovatív 
közszolgáltatások kifejlesztésére, például a közszolgáltató vállalkozások, amelyek gyakran 
innovatív megközelítést alkalmaznak.

Módosítás 232
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárásokat csak nagyon 
kivételes körülmények között szabad 
alkalmazni. Az ilyen kivételnek azokra az 
esetekre kell korlátozódnia, amelyekben a 
közzététel vagy nem lehetséges vis maior 
miatt – az Európai Unió Bírósága állandó 
ítélkezési gyakorlatának megfelelően –, 
vagy kezdettől fogva nyilvánvaló, hogy a 
közzététel nem idézne elő nagyobb 
versenyt, nem utolsósorban azért, mert 
objektíve egyetlen egy olyan gazdasági 
szereplő van, aki képes teljesíteni a 
szerződést. Az objektív kizárólagosságnak 
csupán azon esetei indokolhatják a 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

(18) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárásokat csak nagyon 
kivételes körülmények között szabad 
alkalmazni. Az ilyen kivételnek azokra az 
esetekre kell korlátozódnia, amelyekben a 
közzététel vagy nem lehetséges vis maior 
miatt – az Európai Unió Bírósága állandó 
ítélkezési gyakorlatának megfelelően –, 
vagy kezdettől fogva nyilvánvaló, hogy a 
közzététel nem idézne elő nagyobb 
versenyt, nem utolsósorban azért, mert 
objektíve egyetlen egy olyan gazdasági 
szereplő van, aki képes teljesíteni a 
szerződést. Az objektív kizárólagosságnak 
csupán azon esetei indokolhatják a 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
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eljárás alkalmazását, amelyekben a 
kizárólagossági helyzetet nem az 
ajánlatkérő szerv idézte elő a jövőbeni 
közbeszerzési eljárásra tekintettel, és 
amelyekben nincsenek olyan megfelelő 
helyettesítők, amelyek elérhetőségét 
alaposan meg lehetne vizsgálni.

eljárás alkalmazását, amelyekben a 
kizárólagossági helyzetet nem az 
ajánlatkérő szerv idézte elő a jövőbeni 
közbeszerzési eljárásra tekintettel, és 
amelyekben nincsenek olyan megfelelő 
helyettesítők, amelyek elérhetőségét 
alaposan meg lehetne vizsgálni. Az 
ajánlatkérő szerveknek – az ezen 
irányelvben meghatározott esetekben 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárásokat alkalmazása esetén –
döntésüket alátámasztó jelentést kell 
készíteniük a felügyeleti szerv számára, 
amelynek feladatai közé kell tartoznia az 
ilyen jelentések elemzésének és 
értékelésének.

Or. it

Módosítás 233
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a beszerzési 
folyamatok hatékonyságát és 
átláthatóságát. A közbeszerzési 
eljárásokban ezeknek kell a kommunikáció 
és az információcsere standard eszközévé 
válniuk. Az elektronikus eszközök 
használata segítségével idő is 
megtakarítható. Következésképpen 
rendelkezni kell a minimum-határidők 
elektronikus eszközök használata esetében 
történő csökkentéséről, azonban arra a 
feltételre is figyelemmel, hogy azok 
összeegyeztethetők legyenek az uniós 
szinten előirányzott meghatározott 
adatátviteli móddal. Ezenfelül a megfelelő 
funkciókkal rendelkező elektronikus 

(19) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik az ezen irányelv 
hatálya alá tartozó beszerzési folyamatok 
hatékonyságát és átláthatóságát. A 
közbeszerzési eljárásokban ezeknek kell a 
kommunikáció és az információcsere 
standard eszközévé válniuk. Az 
elektronikus eszközök használata 
segítségével idő is megtakarítható. 
Következésképpen rendelkezni kell a 
minimum-határidők elektronikus eszközök 
használata esetében történő csökkentéséről, 
azonban arra a feltételre is figyelemmel, 
hogy azok összeegyeztethetők legyenek az 
uniós szinten előirányzott meghatározott 
adatátviteli móddal. Ezenfelül a megfelelő 
funkciókkal rendelkező elektronikus 
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tájékoztatási és kommunikációs eszközök 
lehetővé tehetik az ajánlatkérő szervek 
számára a közbeszerzési eljárások során 
felmerülő hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját.

tájékoztatási és kommunikációs eszközök 
lehetővé tehetik az ajánlatkérő szervek 
számára a közbeszerzési eljárások során 
felmerülő hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját.

Or. fr

Indokolás

Az elektronikus eszközöknek a szerződésekkel kapcsolatos információk közzétételére való 
használata kizárólag az ezen irányelv hatálya alá tartozó beszerzési folyamatokra 
alkalmazandó, tehát nem alkalmazandó az ebben az irányelvben meghatározott értékhatárok 
alatti beszerzési eljárásokra, mivel ez utóbbiak a hatályos nemzeti jogszabályok hatálya alá 
tartoznak.

Módosítás 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Erőteljes tendencia mutatkozik az 
uniós közbeszerzési piacokon a 
közbeszerzők igényeinek aggregálására a 
méretgazdaságosság elérése céljából, 
ideértve az alacsonyabb árakat és ügyleti 
költségeket, valamint a beszerzési 
menedzsment fejlesztése és szakszerűbbé 
tétele érdekében. Ez a beszerzéseknek a 
részt vevő ajánlatkérő szervek száma vagy 
az adott idő alatti volumen és érték alapján 
történő összevonása útján érhető el. 
Ugyanakkor a beszerzések összevonását és 
központosítását gondosan figyelemmel kell 
kísérni az összejátszás és a vásárlóerő 
túlzott koncentrálódásának elkerülése 
végett, valamint az átláthatóság és a 
verseny, illetve a kis- és 
középvállalkozások piacra jutási 
lehetőségeinek megőrzése érdekében.

(20) Erőteljes tendencia mutatkozik az 
uniós közbeszerzési piacokon a 
közbeszerzők igényeinek aggregálására a 
méretgazdaságosság elérése céljából, 
ideértve az alacsonyabb árakat és ügyleti 
költségeket, valamint a beszerzési 
menedzsment fejlesztése és szakszerűbbé 
tétele érdekében. Ez a beszerzéseknek a 
részt vevő ajánlatkérő szervek száma vagy 
az adott idő alatti volumen és érték alapján 
történő összevonása útján érhető el. 
Ugyanakkor a beszerzések összevonását és 
központosítását gondosan figyelemmel kell 
kísérni az összejátszás és a vásárlóerő 
túlzott koncentrálódásának elkerülése 
végett, valamint az átláthatóság és a 
verseny, illetve a kis- és 
középvállalkozások piacra jutási 
lehetőségeinek megőrzése érdekében. A 
Bizottságnak útmutatást kell adnia a 
tagállamoknak és az ajánlatkérő 
szerveknek az összesített és központosított 
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beszerzések esetében szükséges 
figyelemmel kíséréséhez azzal a céllal, 
hogy elkerüljék a vásárlóerő túlzott 
koncentrálódását és az összejátszást. Az 
ilyen útmutatást végrehajtási jogi aktusok 
révén kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 235
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A keretmegállapodásokat széles 
körben alkalmazzák, és egész Európában 
hatékony beszerzési módszernek tekintik 
őket. Ezért azokat jórészt változatlan 
formában kell megőrizni. Ugyanakkor 
pontosítani kell egyes fogalmakat, 
különösen a keretmegállapodás olyan 
ajánlatkérők által történő használatának 
feltételeit, amelyek a megállapodásban 
nem szerepelnek félként.

(21) A keretmegállapodásokat széles 
körben alkalmazzák, és egész Európában 
hatékony beszerzési módszernek tekintik 
őket. Ezért azokat jórészt változatlan 
formában kell megőrizni. Ugyanakkor 
pontosítani kell egyes fogalmakat, 
különösen a keretmegállapodás olyan 
ajánlatkérők által történő használatának 
feltételeit, amelyek a megállapodásban 
nem szerepelnek félként. Keretszerződés 
keretében lehívásra jogosultak köre 
bővítésének a 31. cikk (2) bekezdésében 
megállapított feltételek mellett 
megengedettnek kell lennie.

Or. de

Módosítás 236
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az objektív feltételek, amelyek 
alapján eldönthető, hogy a 
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keretmegállapodásban félként szereplő 
gazdasági szereplők melyike teljesítse az 
adott feladatot – például természetes 
személyek által igénybe veendő áruk vagy 
szolgáltatások biztosítását – magukban 
foglalhatják az érintett természetes 
személyek igényeit vagy választásait.

Or. en

Módosítás 237
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A legtöbb tagállamban egyre 
gyakrabban alkalmazzák a központosított 
beszerzési technikákat. A központi 
beszerző szerveknek az a feladatuk, hogy 
beszerzéseket bonyolítsanak vagy 
szerződéseket/keretmegállapodásokat 
kössenek más ajánlatkérő szervek nevében. 
Tekintetbe véve a beszerzések nagy 
mennyiségét, e módszerek segítik a 
verseny fokozását és a közbeszerzés 
szakszerűbbé tételét. Rendelkezni kell tehát 
az ajánlatkérő szervek által igénybe vett 
központi beszerző szervek uniós 
fogalommeghatározásáról, a kevésbé 
intézményesített és módszeres közös 
beszerzés folytatásának akadályozása 
nélkül, illetve az azon szolgáltatók 
igénybevételére vonatkozó bevett gyakorlat 
akadályozása nélkül, amelyek az 
ajánlatkérő szervek nevében és érdekében 
előkészítik és irányítják a beszerzési 
eljárásokat. Ezenkívül meg kell állapítani 
azokat a szabályokat, amelyek a központi 
beszerző szerv és a központi beszerző 
szerven keresztül beszerzést bonyolító 
ajánlatkérő szervek között a jelen irányelv 
szerinti kötelezettségek betartásával 
kapcsolatos felelősség megosztására 

(24) A legtöbb tagállamban egyre 
gyakrabban alkalmazzák a központosított 
beszerzési technikákat. A központi 
beszerző szerveknek az a feladatuk, hogy 
beszerzéseket bonyolítsanak vagy 
szerződéseket/keretmegállapodásokat 
kössenek más ajánlatkérő szervek nevében. 
Tekintetbe véve a beszerzések nagy 
mennyiségét, e módszerek segítik a 
verseny fokozását és a közbeszerzés 
szakszerűbbé tételét, bár különös figyelmet 
kell fordítani arra, hogy az ilyen eljárások 
hozzáférhetők legyenek a kis- és 
középvállalkozások számára. Rendelkezni 
kell tehát az ajánlatkérő szervek által 
igénybe vett központi beszerző szervek 
uniós fogalommeghatározásáról, a kevésbé 
intézményesített és módszeres közös 
beszerzés folytatásának akadályozása 
nélkül, illetve az azon szolgáltatók 
igénybevételére vonatkozó bevett gyakorlat 
akadályozása nélkül, amelyek az 
ajánlatkérő szervek nevében és érdekében 
előkészítik és irányítják a beszerzési 
eljárásokat. Ezenkívül meg kell állapítani 
azokat a szabályokat, amelyek a központi 
beszerző szerv és a központi beszerző 
szerven keresztül beszerzést bonyolító 
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vonatkoznak, a jogorvoslatokkal 
kapcsolatban is. Amennyiben a központi 
beszerző szerv kizárólagos felelősséggel 
rendelkezik a beszerzési eljárások 
lefolytatásáért, szintén kizárólagos és 
közvetlen felelősséggel tartozik az 
eljárások jogszerűségéért. Ha az 
ajánlatkérő szerv folytatja le az eljárás 
bizonyos részeit – például egy 
keretmegállapodás alapján újból megnyitja 
a versenyt vagy egy dinamikus beszerzési 
rendszer alapján egyedi szerződéseket ítél 
oda –, továbbra is felel az általa 
lebonyolított szakaszokért.

ajánlatkérő szervek között a jelen irányelv 
szerinti kötelezettségek betartásával 
kapcsolatos felelősség megosztására 
vonatkoznak, a jogorvoslatokkal 
kapcsolatban is. Amennyiben a központi 
beszerző szerv kizárólagos felelősséggel 
rendelkezik a beszerzési eljárások 
lefolytatásáért, szintén kizárólagos és 
közvetlen felelősséggel tartozik az 
eljárások jogszerűségéért. Ha az 
ajánlatkérő szerv folytatja le az eljárás 
bizonyos részeit – például egy 
keretmegállapodás alapján újból megnyitja 
a versenyt vagy egy dinamikus beszerzési 
rendszer alapján egyedi szerződéseket ítél 
oda –, továbbra is felel az általa 
lebonyolított szakaszokért.

Or. en

Módosítás 238
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Európai 
Unióban elő kell segíteni a konvergáló 
gyakorlatokat. Ezt követően meg kell 
állapítani egy általános kötelezettséget, 
amely szerint az elektronikus 
kommunikációs eszközöket egy kétéves
átmeneti időszak után valamennyi 

(25) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Európai 
Unióban elő kell segíteni a konvergáló 
gyakorlatokat. Ezt követően meg kell 
állapítani egy általános kötelezettséget, 
amely szerint az elektronikus 
kommunikációs eszközöket egy átmeneti 
időszak után valamennyi beszerzési 
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beszerzési eljárásban alkalmazni kell. eljárásban alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

Ez az időtáv túl szűk.

Módosítás 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Európai 
Unióban elő kell segíteni a konvergáló 
gyakorlatokat. Ezt követően meg kell 
állapítani egy általános kötelezettséget, 
amely szerint az elektronikus 
kommunikációs eszközöket egy kétéves
átmeneti időszak után valamennyi 
beszerzési eljárásban alkalmazni kell.

(25) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Európai 
Unióban elő kell segíteni a konvergáló 
gyakorlatokat. Ezt követően meg kell 
állapítani egy általános kötelezettséget, 
amely szerint az elektronikus 
kommunikációs eszközöket egy négyéves
átmeneti időszak után valamennyi 
beszerzési eljárásban alkalmazni kell.

Or. de

Módosítás 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Európai 
Unióban elő kell segíteni a konvergáló 
gyakorlatokat. Ezt követően meg kell 
állapítani egy általános kötelezettséget, 
amely szerint az elektronikus 
kommunikációs eszközöket egy kétéves 
átmeneti időszak után valamennyi 
beszerzési eljárásban alkalmazni kell.

(25) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért ösztönözni kell.

Or. en

Módosítás 241
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Európai 
Unióban elő kell segíteni a konvergáló 

(25) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Európai 
Unióban elő kell segíteni a konvergáló 
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gyakorlatokat. Ezt követően meg kell 
állapítani egy általános kötelezettséget, 
amely szerint az elektronikus 
kommunikációs eszközöket egy kétéves 
átmeneti időszak után valamennyi 
beszerzési eljárásban alkalmazni kell.

gyakorlatokat. Ezt követően meg kell 
állapítani egy általános kötelezettséget, 
amely szerint az elektronikus 
kommunikációs eszközöket egy kétéves 
átmeneti időszak után valamennyi 
beszerzési eljárásban alkalmazni kell. A 
jogbiztonság megőrzése érdekében e 
rendelkezések végrehajtása nem érinti az 
ebben az irányelvben meghatározott 
értékhatárok alatti közbeszerzésekkel 
kapcsolatban nemzeti szinten meglévő 
közzétételi eszközöket.

Or. fr

Indokolás

Az ebben az irányelvben meghatározott értékhatárok alatti közbeszerzések esetében az 
elektronikus kommunikációs eszközöknek az összes beszerzési eljárásban történő 
alkalmazására vonatkozó általános kötelezettség nem sértheti a közzététellel kapcsolatban 
nemzeti szintén meglévő rendelkezéseket.

Módosítás 242
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Európai 
Unióban elő kell segíteni a konvergáló 
gyakorlatokat. Ezt követően meg kell 
állapítani egy általános kötelezettséget, 
amely szerint az elektronikus 

(25) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Európai 
Unióban elő kell segíteni a konvergáló 
gyakorlatokat. Ezt követően meg kell 
állapítani egy általános kötelezettséget, 
amely szerint az elektronikus 
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kommunikációs eszközöket egy kétéves 
átmeneti időszak után valamennyi 
beszerzési eljárásban alkalmazni kell.

kommunikációs eszközöket egy kétéves 
átmeneti időszak után valamennyi 
beszerzési eljárásban alkalmazni kell. A 
jogbiztonság megőrzése érdekében e 
kötelezettség végrehajtása nem érinti az 
ebben az irányelvben meghatározott 
értékhatárok alatti közbeszerzésekkel 
kapcsolatban nemzeti szinten meglévő 
közzétételi eszközöket.

Or. fr

Módosítás 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A tagállamokat bátorítani kell a 
szolgáltatási utalvány rendszer 
használatára, amely a közszolgáltatások 
megszervezésének új hatékony eszköze. 
Előnyös a kkv-knak, mert a szolgáltatási 
utalványrendszerben nagyon egyszerű 
részt venni. A szolgáltatási 
utalványrendszer választási szabadságot 
ad az igénybevevőnek, aki különböző 
alternatívák közül választhatja ki a 
szolgáltatót. A szolgáltatási 
utalványrendszer kedvez a hatóságnak is, 
mivel a szolgáltatási utalványrendszer 
kialakítása a klasszikus közbeszerzéshez 
képest sokkal egyszerűbb.

Or. en

Módosítás 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A közbeszerzési szerződéseknek a 
különböző tagállamokból származó 
ajánlatkérő szervek által történő 
odaítélése jelenleg sajátos jogi 
nehézségekbe ütközik, különös tekintettel 
a nemzeti jogszabályok összeütközésére. 
Annak ellenére, hogy a 2004/18/EK 
irányelv hallgatólagosan megengedte a 
határokon átnyúló közös közbeszerzést, a 
gyakorlatban több nemzeti jogrendszer 
kifejezetten vagy hallgatólagosan jogilag 
bizonytalanná vagy lehetetlenné tette a 
határokon átnyúló közös beszerzést. A 
különböző tagállamokból származó 
ajánlatkérő szervek érdekeltek lehetnek az 
együttműködésben és a közbeszerzési 
szerződések közös odaítélésében annak 
érdekében, hogy maximális előnyt 
kovácsoljanak a belső piacban rejlő 
lehetőségekből a méretgazdaságosság, 
valamint az előnyök és a kockázatok 
megosztása szempontjából, nem 
utolsósorban azon innovatív projektek 
esetében, amelyek több kockázattal járnak 
az egyetlen ajánlatkérő szerv által 
ésszerűen viselhető kockázatnál. Ezért az 
egységes piac ajánlatkérő szervei közötti 
együttműködés megkönnyítése érdekében 
az alkalmazandó jogot megjelölő új 
szabályokat kell megállapítani a 
határokon átnyúló közös beszerzésre 
vonatkozóan. Emellett a különböző 
tagállamokban lévő ajánlatkérő szervek a 
nemzeti vagy uniós jog hatálya alatt közös 
jogalanyokat hozhatnak létre. Az ilyen 
közös közbeszerzésekre különös 
szabályokat kell alkotni.

törölve

Or. en

Módosítás 245
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 246
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) A közbeszerzők által kidolgozott 
műszaki leírásoknak lehetővé kell tenniük 
a közbeszerzés verseny előtti megnyitását. 
E célból lehetővé kell tenni a piacon 
meglévő műszaki megoldások, szabványok 
és műszaki leírások sokféleségét tükröző 
ajánlatok benyújtását, hogy megfelelő 
szintű verseny alakulhasson ki. Ennek 
megfelelően a műszaki leírásokat oly 
módon kell összeállítani, hogy elkerülhető 
legyen a verseny olyan követelményeken 
keresztül történő mesterséges korlátozása, 
amelyek egy konkrét gazdasági 
szereplőnek kedveznek azáltal, hogy az 
adott gazdasági szereplő által rendszerint 
kínált áruk, szolgáltatások vagy építési 
beruházások fő jellemzőit tükrözik, vagy 
üzleti vagy fejlesztési modell alapján
hátrányosan megkülönböztetik a 
gazdasági szereplőket az adott megoldás 
vagy szolgáltatás teljesítésében 
alkalmazott szabványra vagy műszaki 
leírásra tekintettel. A műszaki leírásoknak 
a funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
kidolgozása általában lehetővé teszi e cél 
lehető legmegfelelőbb módon történő 
megvalósítását, valamint támogatja az 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérő szervnek egyenlően kell
elbírálnia az egyenértékű szabályokon 
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megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére.

alapuló ajánlatokat. Az egyenértékűség 
bizonyításához az ajánlattevőktől 
megkövetelhető, hogy mutassanak be 
harmadik személy által igazolt 
bizonyítékot, azonban más megfelelő 
bizonyítási eszközök – például a gyártó 
műszaki dokumentációja – is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére. Az ajánlatkérő szervnek 
minden olyan döntését meg kell tudnia 
indokolni, amely szerint az adott esetben 
az egyenértékűség nem áll fenn.

Or. en

Indokolás

Miután a kormány minden tagállamban a legnagyobb közbeszerzők között szerepel, a 
közbeszerzés jelentős piaci lehetőségeket teremt a gazdasági szereplők számára egész 
Európában. Az innováció, a munkahelyteremtés és a növekedés lehető legjobb elősegítése 
érdekében azonban a közbeszerzést olyan módon kell végrehajtani, hogy az 
megkülönböztetésmentes és technológiasemleges legyen.

Módosítás 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A közbeszerzők által kidolgozott 
műszaki leírásoknak lehetővé kell tenniük 
a közbeszerzés verseny előtti megnyitását. 
E célból lehetővé kell tenni a műszaki 
megoldások sokféleségét tükröző ajánlatok 
benyújtását, hogy megfelelő szintű verseny 
alakulhasson ki. Ennek megfelelően a 
műszaki leírásokat oly módon kell 
összeállítani, hogy elkerülhető legyen a 
verseny olyan követelményeken keresztül 
történő mesterséges korlátozása, amelyek 

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

mesterséges korlátozását, amelyek egy 
konkrét gazdasági szereplőnek kedveznek 
azáltal, hogy az adott gazdasági szereplő 
által általában kínált áruk, szolgáltatások 
vagy építési beruházások fő jellemzőit 
tükrözik vagy üzleti vagy fejlesztési modell 
alapján hátrányosan megkülönböztetik a 
gazdasági szereplőket az adott megoldás 
vagy szolgáltatás teljesítésében 
alkalmazott szabványra vagy műszaki 
leírásra tekintettel. A műszaki leírásoknak 
a funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
kidolgozása általában elkerülhetővé teszi 
ezeket a problémákat, valamint támogatja 
az innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérő szervnek egyenlően kell
elbírálnia az egyenértékű szabályokon 
alapuló ajánlatokat. Az egyenértékűség 
bizonyításához az ajánlattevőktől 
megkövetelhető, hogy mutassanak be 
harmadik személy által igazolt 
bizonyítékot. Azonban más megfelelő 
bizonyítási eszközök – például a gyártó 
műszaki dokumentációja – is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá releváns
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az alkalmazandó határidőn belül 
történő megszerzésére. Az ajánlatkérő 
szervnek minden olyan döntését meg kell 
tudnia indokolnia, amely szerint az adott 
esetben az egyenértékűség nem áll fenn.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzés jelentős piaci lehetőségeket teremt a gazdasági szereplők számára egész 
Európában. Az innováció, a munkahelyteremtés és a növekedés lehető legjobb elősegítése 
érdekében azonban a közbeszerzést olyan módon kell végrehajtani, hogy az 
megkülönböztetésmentes és technológiasemleges legyen. Az egyenlő versenyfeltételek –
amelyek a fejlesztési vagy üzleti modelltől, a választott szabványtól vagy műszaki leírástól 
függetlenül lehetővé teszik a gazdasági szereplők egyenlő versenyét – biztosítják, hogy a 
szereplők legszélesebb köre vehessen részt az állami tenderekben.
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Módosítás 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 
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.

(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 és a gyártási folyamatot
is. Elengedhetetlen 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, a szakszervezetek
és a környezetvédelmi szervezetek –, 
valamint elengedhetetlen, hogy a címke 
minden érdekelt fél számára hozzáférhető 
és elérhető legyen.

Or. en

Módosítás 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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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 
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.

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

Or. en

Módosítás 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az ajánlatkérő szerveknek minden 
közbeszerzés esetében biztosítaniuk kell, 
hogy a szerződés tárgyát képező áruk, 
szolgáltatások és építési beruházások 
megfeleljenek az adatvédelmi 
jogszabályok követelményeinek. Annak 



AM\908710HU.doc 81/231 PE492.857v01-00

HU

érdekében, hogy a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében biztosítsák és 
bizonyítsák az érintettek jogainak és 
szabadságjogainak védelmét, a személyes 
adatok feldolgozásának megtervezése 
idején az ajánlattevőknek belső politikákat 
kell elfogadniuk, továbbá megfelelő 
technikákat és szervezeti intézkedéseket 
kell végrehajtaniuk (alapértelmezett 
adatvédelem).

Or. en

Módosítás 251
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében az ajánlatkérő 
szerveket a szerződések részekre osztására 
kell buzdítani, valamint kötelezni kell őket 
annak megindoklására, ha nem így 
tesznek. Ha a szerződéseket részekre 
osztották, az ajánlatkérő szervek – például 
a verseny fenntartása vagy az ellátás 
biztonságának garantálása érdekében –
korlátozhatják azoknak a részeknek a 
számát, amelyre vonatkozóan egy 
gazdasági szereplő ajánlatot nyújthat be; 
ezenkívül korlátozhatják az egyetlen 
pályázónak odaítélhető részek számát is.

(30) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében az ajánlatkérő 
szerveket a szerződések részekre osztására 
kell buzdítani. Ha a szerződéseket részekre 
osztották, az ajánlatkérő szervek – például 
a verseny fenntartása vagy az ellátás 
biztonságának garantálása érdekében –
korlátozhatják azoknak a részeknek a 
számát, amelyre vonatkozóan egy 
gazdasági szereplő ajánlatot nyújthat be; 
ezenkívül korlátozhatják az egyetlen 
pályázónak odaítélhető részek számát is.

Or. en

Indokolás

Az „alkalmazd vagy magyarázd meg” el további jogbizonytalanságot eredményez.
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Módosítás 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében az ajánlatkérő 
szerveket a szerződések részekre osztására 
kell buzdítani, valamint kötelezni kell őket 
annak megindoklására, ha nem így 
tesznek. Ha a szerződéseket részekre 
osztották, az ajánlatkérő szervek – például 
a verseny fenntartása vagy az ellátás 
biztonságának garantálása érdekében –
korlátozhatják azoknak a részeknek a 
számát, amelyre vonatkozóan egy 
gazdasági szereplő ajánlatot nyújthat be; 
ezenkívül korlátozhatják az egyetlen 
pályázónak odaítélhető részek számát is.

(30) A közbeszerzést a kkv-k igényeihez 
kell igazítani. Az ajánlatkérő szerveknek 
fel kell használni „A legjobb gyakorlatok 
kódexe” című dokumentumot, amely 
útmutatóként szolgál ahhoz, hogy miként 
alkalmazható a közbeszerzés kerete a kkv-
k részvételének elősegítésére. A kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) közbeszerzési 
piacon való részvételének ösztönzése 
érdekében az ajánlatkérő szerveknek 
különösen meg kell fontolni a szerződések 
részekre osztását, és biztosítani kell az
átláthatóságot ahhoz az információhoz 
való hozzáférésben, hogy milyen indokkal 
jártak el így, illetve miért nem tettek így. A 
tagállamoknak intézkedéseket kell 
bevezetniük, hogy elősegítsék a kkv-k 
közbeszerzéshez való hozzáférését, 
különösen az ajánlattételre és a 
modernizált uniót jogi keretek által kínált 
új lehetőségekre vonatkozó jobb 
tájékoztatás és útmutató révén, valamint 
hogy ösztönözzék a legjobb gyakorlatok 
kicserélést, valamint a közbeszerzésben 
résztvevők és a kkv-k bevonásával zajló 
képzések és események megszervezését.

Or. en

Indokolás

Bár nyilvánvalóan szükség van annak ösztönzésére, hogy a kkv-k hozzáférhessenek a 
közbeszerzéshez, hibás megközelítés az ajánlatkérő szervek csaknem teljes kötelezettsége, 
hogy a szerződéseket részekre osszák. Továbbá, az ajánlatkérő szervezetek mérlegelési joga 
az egyes szállítók által elnyerhető részek számának korlátozására valószínűleg az innovatív és 
egyéb módon kompetitív kkv-k ellen hat, fennáll a visszaélés súlyos veszélye, hogy a 
„kívülállókat” hátrányosan megkülönböztetik. Előnyben kell részesíteni a „puha” 
intézkedéseket.
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Módosítás 253
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében az ajánlatkérő 
szerveket a szerződések részekre osztására 
kell buzdítani, valamint kötelezni kell őket 
annak megindoklására, ha nem így tesznek. 
Ha a szerződéseket részekre osztották, az 
ajánlatkérő szervek – például a verseny 
fenntartása vagy az ellátás biztonságának 
garantálása érdekében – korlátozhatják 
azoknak a részeknek a számát, amelyre 
vonatkozóan egy gazdasági szereplő 
ajánlatot nyújthat be; ezenkívül 
korlátozhatják az egyetlen pályázónak 
odaítélhető részek számát is.

(30) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében, és különösen
azoknál a termékeknél, amelyek a jóléthez 
minőséget kívánnak, például élelmiszerek 
a kórházakban, iskolákban, gyermek- és 
idősgondozó intézményekben lévő passzív 
fogyasztók számára, az ajánlatkérő 
szerveket a szerződések részekre osztására 
kell buzdítani, valamint kötelezni kell őket 
annak megindoklására, ha nem így tesznek. 
Ha a szerződéseket részekre osztották, az 
ajánlatkérő szervek – például a verseny 
fenntartása vagy az ellátás biztonságának 
garantálása érdekében – korlátozhatják 
azoknak a részeknek a számát, amelyre 
vonatkozóan egy gazdasági szereplő 
ajánlatot nyújthat be; ezenkívül 
korlátozhatják az egyetlen pályázónak 
odaítélhető részek számát is.

Or. en

Módosítás 254
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Több gazdasági szereplő – nem 
utolsósorban kkv-k – szerint a 
közbeszerzésben való részvételük egyik 
legnagyobb akadályát képezik az abból 
eredő adminisztrációs terhek, hogy jelentős 
számú tanúsítványt vagy a kizárási és a 
kiválasztási szempontokhoz kapcsolódó 

(32) Több gazdasági szereplő – nem 
utolsósorban kkv-k – szerint a 
közbeszerzésben való részvételük egyik 
legnagyobb akadályát képezik az abból 
eredő adminisztrációs terhek, hogy jelentős 
számú tanúsítványt vagy a kizárási és a 
kiválasztási szempontokhoz kapcsolódó 
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egyéb dokumentumot kell bemutatni. Az 
ilyen jellegű követelmények korlátozása –
például öntanúsítás segítségével – jelentős 
egyszerűsítést eredményezhet, amely mind 
az ajánlatkérő szerveknek, mind a 
gazdasági szereplőknek előnyére válik. 
Ugyanakkor attól az ajánlattevőtől, 
amelynek odaítélik a szerződést, meg kell 
követelni a megfelelő bizonyítékok 
benyújtását, az ajánlatkérő szervek pedig 
nem köthetnek szerződést olyan 
ajánlattevővel, amely erre nem képes. 
További egyszerűsítés érhető el a 
standardizált dokumentumok, mint például 
az európai közbeszerzési útlevél 
segítségével, amelyet minden ajánlatkérő 
szerv köteles elismerni, és amelyet a 
gazdasági szereplők széles körében 
népszerűsíteni kell, különösen a kkv-k 
körében, amelyek számára az említett 
dokumentumok lényegesen csökkenthetik 
az adminisztrációs terheket.

egyéb dokumentumot kell bemutatni. Az 
ilyen jellegű követelmények korlátozása –
például öntanúsítás segítségével, beleértve 
az állatjólét, az egészség és közbiztonság, 
a szociális védelem és a munkaügyi 
normák területén meglévő szabályoknak 
és normáknak való megfelelésre 
vonatkozó nyilatkozatokat – jelentős 
egyszerűsítést eredményezhet, amely mind 
az ajánlatkérő szerveknek, mind a 
gazdasági szereplőknek előnyére válik. 
Ugyanakkor attól az ajánlattevőtől, 
amelynek odaítélik a szerződést, meg kell 
követelni a megfelelő bizonyítékok 
benyújtását, az ajánlatkérő szervek pedig 
nem köthetnek szerződést olyan 
ajánlattevővel, amely erre nem képes. 
További egyszerűsítés érhető el a 
standardizált dokumentumok, mint például 
az európai közbeszerzési útlevél 
segítségével, amelyet minden ajánlatkérő 
szerv köteles elismerni, és amelyet a 
gazdasági szereplők széles körében 
népszerűsíteni kell, különösen a kkv-k 
körében, amelyek számára az említett 
dokumentumok lényegesen csökkenthetik 
az adminisztrációs terheket.

Or. en

Módosítás 255
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A munkahelyteremtés 
nagymértékben függ a kis- és 
középvállalkozásoktól. A kkv-k még a 
gazdasági válság idején is képesek voltak 
új, fenntartható munkahelyeket kínálni. 
Mivel az állami hatóságok a GDP mintegy 
18%-át használják közbeszerzésre, ennek 
a jogalkotási rendszernek jelentős hatása 
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van a kkv-k azon képességére, hogy 
továbbra is új munkahelyeket hozzanak 
létre. Ezért a közbeszerzési szerződéseket a 
lehető legnagyobb mértékben 
hozzáférhetővé kell tenni a kkv-k 
számára, az ezen irányelvben 
meghatározott értékhatárok felett és alatt 
is. Azon egyedi eszközökön túl, amelyek 
célja a kkv-k közbeszerzési piacra való 
bevonásának fokozása, erőteljesen 
ösztönözni kell a tagállamokat és az 
ajánlatkérő szerveket a kkv-barát 
közbeszerzési stratégiák létrehozására. A 
Bizottság kiadta „A legjobb gyakorlatok 
európai kódexe a kkv-k közbeszerzési 
eljárásokban való részvételének 
megkönnyítéséről” című szolgálati 
munkadokumentumot (SEC (2008)COM 
2193), amelynek célja, hogy segítse a 
tagállamokat nemzeti stratégiáik, 
programjaik és cselekvési terveik 
létrehozásában, hogy javítsák a kkv-k 
részvételét ezeken a piacokon. A hatékony 
közbeszerzési politikának egységesnek kell 
lennie. A nemzeti, regionális és helyi 
hatóságoknak szigorúan kell alkalmazni 
az irányelvben megállapított szabályokat, 
ugyanakkor pedig továbbra is rendkívül 
fontos a kkv-k közbeszerzési piacokhoz 
hozzáférését elősegíteni hivatott általános 
politikák végrehajtása, különösen a 
munkahelyteremtés szempontjából.

Or. en

Módosítás 256
Heide Rühle

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 

(34) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
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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.

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, a munkaügyi vagy a 
szociális kötelezettségeiket, ideértve a 
munkakörülményekre, a kollektív 
megállapodásokra és a fogyatékossággal 
élő személyek hozzáférésére vonatkozó 
szabályokat és a súlyos szakmai 
kötelességszegés egyéb formáit, mint 
például a versenyszabályok vagy a 
szellemitulajdon-jogok megsértését. 

Or. en

Indokolás

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive – there is no reason for deletion.Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Módosítás 257
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Mellőzni kell a közbeszerzési (34) Mellőzni kell a közbeszerzési 
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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. 

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, az állatjólétet, ideértve 
a fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésére vonatkozó szabályokat és a 
súlyos szakmai kötelességszegés egyéb 
formáit, mint például a versenyszabályok 
vagy a szellemitulajdon-jogok megsértését. 

Or. en

Módosítás 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 

(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 
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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. 

vagy ajánlattevőket, akik megsértették a 
környezetvédelmi, munkaügyi vagy a 
szociális kötelezettségeiket, ideértve a 
munkakörülményekre, a fogyatékossággal 
élő személyek hozzáférésére vonatkozó 
szabályokat és a súlyos szakmai 
kötelességszegés egyéb formáit, mint 
például a versenyszabályok vagy a 
szellemitulajdon-jogok megsértését. 

Or. en

Módosítás 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Tekintettel kell azonban lenni arra az 
eshetőségre, hogy a gazdasági szereplők 
olyan szabálykövetési intézkedéseket 
fogadhatnak el, amelyek célja a 
bűncselekmények vagy kötelességszegések 
következményeinek orvoslása és a 
jogellenes magatartás további 
előfordulásának hatékony 
megakadályozása. Ezek az intézkedések 
elsősorban az alkalmazottakra vonatkozó 
vagy szervezeti szabályok, mint például a 
jogellenes magatartásban részt vevő 
személyekkel vagy szervezetekkel meglévő 
kapcsolatok megszakítása, az 
alkalmazottak megfelelő átszervezésére 
irányuló intézkedések, a jelentéstételi és az 
ellenőrzési rendszerek megvalósítása, egy 
belső ellenőrzési struktúra kialakítása a 
szabályok betartásának figyelemmel 
kísérése érdekében, valamint belső 
felelősségi és kártérítési szabályok
elfogadása. Ha ezek az intézkedések 
elegendő garanciát nyújtanak, az adott 
gazdasági szereplőt ezen az alapon a 
továbbiakban nem lehet kizárni. A 
gazdasági szereplőknek biztosítani kell a 

(35) Tekintettel kell azonban lenni arra az 
eshetőségre, hogy a gazdasági szereplők 
olyan szabálykövetési intézkedéseket 
fogadhatnak el, amelyek célja a 
bűncselekmények vagy kötelességszegések 
következményeinek orvoslása és a 
jogellenes magatartás további 
előfordulásának hatékony 
megakadályozása. Ezek az intézkedések 
elsősorban az alkalmazottakra vonatkozó 
vagy szervezeti szabályok, mint például a 
jogellenes magatartásban részt vevő 
személyekkel vagy szervezetekkel meglévő 
kapcsolatok megszakítása, az 
alkalmazottak megfelelő átszervezésére 
irányuló intézkedések, a jelentéstételi és az 
ellenőrzési rendszerek megvalósítása, egy 
belső ellenőrzési struktúra kialakítása a 
szabályok betartásának figyelemmel 
kísérése érdekében, valamint belső 
felelősségi és kártérítési szabályok 
elfogadása. Ha ezek az intézkedések 
elegendő garanciát nyújtanak, az adott 
gazdasági szereplőt ezen az alapon a 
továbbiakban nem lehet kizárni. A 
gazdasági szereplőknek biztosítani kell a 
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lehetőséget, hogy kérelmezzék az 
ajánlatkérő szerveknél a beszerzési 
eljárásban való esetleges részvételükre 
tekintettel hozott szabálykövetési 
intézkedéseik megvizsgálását.

lehetőséget, hogy kérelmezzék az 
ajánlatkérő szerveknél a beszerzési 
eljárásban való esetleges részvételükre 
tekintettel hozott szabálykövetési 
intézkedéseik megvizsgálását. A gazdasági 
szereplők kizárásának maximális 
időtartama 10 év lehet.

Or. en

Módosítás 260
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az ajánlatkérő szervek a 
közbeszerzési szerződés teljesítésének 
tartamára előírhatják a 
környezetgazdálkodási intézkedések vagy 
programok alkalmazását. A 
környezetgazdálkodási rendszerek, 
függetlenül attól, hogy nyilvántartásba 
vették-e azokat olyan uniós jogi eszközök 
alapján, mint például a szervezeteknek a 
közösségi környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) való 
önkéntes részvételének lehetővé tételéről 
szóló, 2009. november 25-i 1221/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet19, 
igazolhatják, hogy a gazdasági szereplőnek 
megvan a szerződés teljesítéséhez 
szükséges műszaki alkalmassága. A 
gazdasági szereplő által a 
környezetvédelem azonos szintjének 
biztosítása céljából végrehajtott 
intézkedések leírását a nyilvántartásba vett 
környezetvédelmi vezetési rendszerek 
alternatívájaként a bizonyíték egy 
formájaként kell elfogadni, ha az érintett 
gazdasági szereplő nem rendelkezik 
hozzáféréssel a szóban forgó 
környezetvédelmi vezetési rendszerekhez, 
vagy az adott határidőn belül nincs 

(36) Az ajánlatkérő szervek a 
közbeszerzési szerződés teljesítésének 
tartamára előírhatják a 
környezetgazdálkodási intézkedések vagy 
programok alkalmazását. A 
környezetgazdálkodási rendszerek, 
függetlenül attól, hogy nyilvántartásba 
vették-e azokat olyan uniós jogi eszközök 
alapján, mint például a szervezeteknek a 
közösségi környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) való 
önkéntes részvételének lehetővé tételéről 
szóló, 2009. november 25-i 1221/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet19, 
igazolhatják, hogy a gazdasági szereplőnek 
megvan a szerződés teljesítéséhez 
szükséges műszaki alkalmassága. A 
gazdasági szereplő által a 
környezetvédelem és az állatjólét azonos 
szintjének biztosítása céljából végrehajtott 
intézkedések leírását a nyilvántartásba vett 
környezetvédelmi vezetési rendszerek 
alternatívájaként a bizonyíték egy 
formájaként kell elfogadni, ha az érintett 
gazdasági szereplő nem rendelkezik 
hozzáféréssel a szóban forgó 
környezetvédelmi vezetési rendszerekhez, 
vagy az adott határidőn belül nincs 
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lehetősége azok megszerzésére. lehetősége azok megszerzésére.

Or. en

Módosítás 261
Heide Rühle

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 
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, biztosítva 
ugyanakkor, hogy az ajánlatkérő 
szerveknek kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra lehet szükségük, 
amely a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek, például abban az esetben, ha 
a választott szerződés-odaítélési 
szempontok a termelési folyamathoz 
kapcsolódó tényezőket tartalmaznak.

Or. en

Indokolás

A fő eljárás a legjobb ár-érték arány elérése, vagy más szóval a gazdaságilag legelőnyösebb 
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ajánlat. Nem szükséges második kritérium, mint például a legalacsonyabb költség, mivel a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat már tartalmazza az ár szempontját.

Módosítás 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
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 
szerveknek „a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot” kell választaniuk. Kellően 
indokolt kivételes esetben, különösen a 
nagymértékben szabványosított termékek 
beszerzése esetén az ajánlatkérő szervek 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
kizárólagos feltételként a legalacsonyabb 
árat vagy költséget szabják meg,
figyelembe véve, hogy műszaki leírások 
vagy szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon meghatározhatják 
a megfelelő minőségi standardokat.

Or. de
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Indokolás

A „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” szempontja a gyakorlatban olyan főfogalomnak 
bizonyult, amely alá besorolható valamennyi minőségi, környezeti és szociális szempont, 
köztük az ár és a költségek is.

Módosítás 263
Marc Tarabella

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 
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 „a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat” alkalmazását kell 
megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon meghatározhatják 
a megfelelő minőségi standardokat.

Or. fr
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Módosítás 264
Jürgen Creutzmann

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 
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. Ennek eredményeképpen az 
ajánlatkérő szervek számára szerződés-
odaítélési szempontként vagy „a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” vagy 
szabványosított termékek esetében a 
„legalacsonyabb díj”.

Or. en

Módosítás 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ha az ajánlatkérő szerv úgy dönt, 
hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
alapján ítéli oda a szerződést, meg kell 
állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 
esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. E 
szempontok meghatározása függ a 
szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 
leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését. Továbbá a választott szerződés-
odaítélési szempontok nem ruházhatnak 
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.

(38) Ha az ajánlatkérő szerv a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat alapján ítéli oda a 
szerződést, meg kell állapítania azokat az 
odaítélési szempontokat, amelyek alapján 
elbírálja az ajánlatokat, hogy megállapítsa, 
melyik esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. E 
szempontok meghatározása függ a 
szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 
leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését. Továbbá a választott szerződés-
odaítélési szempontok nem ruházhatnak 
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.

Or. fr

Módosítás 266
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ha az ajánlatkérő szerv úgy dönt, 
hogy a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat alapján ítéli oda a szerződést, meg 
kell állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 

(38) Az ajánlatkérő szervnek meg kell 
állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 
esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. E 
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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.

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 szempontoknak biztosítaniuk 
kell a hatékony és tisztességes verseny 
lehetőségét, továbbá azokat olyan 
követelményeknek kell kísérniük, amelyek 
lehetővé teszik az ajánlattevők által 
benyújtott információk hatékony 
ellenőrzését.

Or. en

Módosítás 267
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ha az ajánlatkérő szerv úgy dönt, 
hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
alapján ítéli oda a szerződést, meg kell 
állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 
esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. E 
szempontok meghatározása függ a 
szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 
leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 

(38) Ha az ajánlatkérő szerv úgy dönt, 
hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
alapján ítéli oda a szerződést, meg kell 
állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 
esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. E 
szempontok meghatározása függ a 
szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 
leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
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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.

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. A fenntartható 
gazdasági növekedés elősegítése 
érdekében közrendi okok alapján 
igazolható esetekben az ajánlatkérő 
szervek alkalmazhatnak a társadalmi-
gazdasági hatással kapcsolatos 
szempontokat is annak meghatározása 
érdekében, hogy melyik ajánlat kínálja a 
legjobb ár-érték arányt. Ilyen esetek akkor 
merülhetnek fel, amikor szükség van 
szakképzett munkaerő kiképzésére és 
megtartására, ösztönözni kell az üzleti 
kapacitást annak biztosítására, hogy 
megfeleljenek az ajánlatkérő szervek 
jövőbeni követelményeinek, vagy 
elkerüljenek minden, a szerződés 
odaítélése következtében a munkaerőre 
vagy az üzleti kapacitásra gyakorolt 
hátrányos hatást.

Or. en

Módosítás 268
Ian Hudghton

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ha az ajánlatkérő szerv úgy dönt, 
hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
alapján ítéli oda a szerződést, meg kell 
állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 

(38) Ha az ajánlatkérő szerv úgy dönt, 
hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
alapján ítéli oda a szerződést, meg kell 
állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 
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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. 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. A fenntartható 
gazdasági növekedés elősegítése 
érdekében közrendi okok alapján 
igazolható esetekben az ajánlatkérő 
szervek alkalmazhatnak a társadalmi-
gazdasági hatással kapcsolatos 
szempontokat is annak meghatározása 
érdekében, hogy melyik ajánlat kínálja a 
legjobb ár-érték arányt. Ilyen esetek akkor 
merülhetnek fel, amikor szükség van 
szakképzett munkaerő kiképzésére és 
megtartására, ösztönözni kell az üzleti 
kapacitást annak biztosítására, hogy 
megfeleljenek az ajánlatkérő szervek 
jövőbeni követelményeinek, vagy 
elkerüljenek minden, a szerződés 
odaítélése következtében a munkaerőre 
vagy az üzleti kapacitásra gyakorolt 
hátrányos hatást.

Or. en

Módosítás 269
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ha az ajánlatkérő szerv úgy dönt, 
hogy a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat alapján ítéli oda a szerződést, meg 
kell állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 
esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. E 
szempontok meghatározása függ a 
szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 
leírásban meghatározott – tárgya
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését. Továbbá a választott szerződés-
odaítélési szempontok nem ruházhatnak 
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.

(38) Az ajánlatkérő szervnek meg kell 
állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 
esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya, 
ideértve a környezetvédelmi és a 
társadalmi felelősségvállalást is. E 
szempontok meghatározása függ a 
szerződés tárgyától vagy a termelés 
tárgyától, mivel a szempontoknak lehetővé 
kell tenniük az egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés és a 
termelés – műszaki leírásban 
meghatározott – tárgyai 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 és tisztességes
verseny lehetőségét, továbbá azokat olyan 
követelményeknek kell kísérniük, amelyek 
lehetővé teszik az ajánlattevők által 
benyújtott információk hatékony 
ellenőrzését.

Or. en

Módosítás 270
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) Különösen a kórházak, iskolák, 
gyermek- és idősgondozó intézmények 
számára történő élelmiszer körbeszerzése 
esetén kell biztosítani, hogy a passzív 
fogyasztók teljes mértékben hozzáférjenek 



AM\908710HU.doc 99/231 PE492.857v01-00

HU

a legjobb értéket képviselő minőségi és 
tápláló termékekhez.

Or. en

Módosítás 271
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
38 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38b) E tekintetben az ajánlatkérő szervek 
túlléphetnek az uniós jogszabályokon, 
figyelembe véve – többek között az 
odaítélési szempontok kialakításában – a 
szigorúbb környezetvédelmi megfontolást 
és gyártási módszertant, az uniós jog teljes 
mértékű tiszteletben tartása mellett.

Or. en

Módosítás 272
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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közbeszerzési követelményt a közúti 
járművek (a tiszta és energiahatékony 
közúti járművek használatának 
előmozdításáról szóló, 2009. április 23-i 
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. 

közbeszerzési követelményt a közúti 
járművek (a tiszta és energiahatékony 
közúti járművek használatának 
előmozdításáról szóló, 2009. április 23-i 
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 és az 
állatjólét különböző szintjeivel együtt a 
társadalmi szempontból fenntartható 
termelési folyamatok költségei 
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. 

Or. en

Módosítás 273
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ezeket az ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 

(40) Ezeket az ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
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célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani.

Or. en

Indokolás

Az ajánlatkérő szerveket az életciklus-költségek figyelembevételére kell ösztönözni. A 
számítási módszer kidolgozásával azonban még mindig problémák vannak. Az uniós módszer 
alkalmazási kötelezettsége túlságosan ambiciózus, továbbá a közbeszerzéssel foglalkozó 
európai jogszabály minimális követelményeket állít fel, az ajánlatkérő szervek saját 
követelményeiben akkor léphetnek túl ezeken, ha megfelelnek a Szerződés elveinek és az 
odaítélési kritériumok különös követelményeinek.

Módosítás 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ezeket az ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

(40) Ezeket az ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a kutatási, fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ezeket az ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

(40) Ezeket az ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
használati, karbantartási és az életciklus 
végi ártalmatlanítási költségeket) és a külső 
költségeket, amennyiben azok pénzben 
kifejezhetők és nyomon követhetők. Az 
áruk vagy szolgáltatások egyes 
kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; az 
érdekeltekkel – köztük az iparral –
folytatott szoros konzultációban kell 
elfogadni; minden így kialakított módszert 
kötelezővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 276
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ezeket az ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

(40) Ezeket az ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer és gazdaságilag életképes 
állatjóléti megoldások alkalmazásával, 
feltéve hogy a használt módszertan 
tárgyilagos és megkülönböztetésmentes 
módon kerül kialakításra és az minden 
érdekelt számára elérhető. Az életciklus-
költségek meghatározásának fogalma 
magában foglalja az építési beruházások, 
az áruk vagy a szolgáltatások életciklusa 
során felmerülő összes költséget, mind a 
belső költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 277
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ezeket az ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, 
életciklus-költségek kiszámítására uniós 
szintű közös módszereket kell kialakítani; 
minden így kialakított módszert kötelezővé 
kell tenni.

(40) Ezeket az ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes belső költséget (úgymint 
a használati, karbantartási és az életciklus 
végi ártalmatlanítási költségeket).

Or. en

(Lásd a 66. cikk módosításait.)

Indokolás

Az életciklus során felmerülő költségnek nem lehet ennek alternatívája, hanem annak az egyik 
lehetőségnek kell lennie, hogy meg lehessen határozni a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat alternatívájának a legalacsonyabb díjnak 
kell lennie, de csak a szabványosított termékek esetében.
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Módosítás 278
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Figyelembe véve az Európai Bíróság 
közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatát, az 
ajánlatkérő szervek választhatnak olyan 
odaítélési szempontot, amely arra utal, 
hogy az érintett termék a méltányos 
kereskedelemből származik, beleértve a 
termelőknek fizetendő minimális ár és 
felár fizetésének követelményét.

Or. en

Módosítás 279
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Figyelembe véve az Európai Bíróság 
közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatát, az 
ajánlatkérő szervek választhatnak olyan 
odaítélési kritériumot, amely arra utal, 
hogy az érintett termék a méltányos 
kereskedelemből származik, beleértve a 
termelőknek fizetendő minimális ár és 
felár fizetésének követelményét.

Or. en

Indokolás

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10 European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
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product, that is to say something which forms part of the material substance thereof. [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

Módosítás 280
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb
ajánlat odaítélési szempontjai között. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
ilyen jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban, az odaítélési 
szempontokban és a szerződésteljesítési 
záradékokban 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 az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltethetik 
az ajánlat odaítélési szempontjai között. 
Ezek a jellemzők többek között 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 
kapcsolódnia kell szerződés tárgyához. E 
szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
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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 
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.

96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. A szolgáltatási szerződések és 
az építési beruházások tervét magában 
foglaló szerződések esetében meg kell 
engedni az ajánlatkérő szerveknek, hogy a 
szóban forgó szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési szempontként használják, mivel 
ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére. Az ajánlatkérő 
szervek szociális megfontolásokat (többek 
között az ILO alapegyezményeit) 
illeszthetnek bele a műszaki leírásba, ha 
az releváns és kapcsolódik a szerződés 
tárgyához.

Or. en

Indokolás

A Bizottság ajánlása nem foglalkozik elegendő mértékben a szociális megfontolásokkal. Ezek 
alkalmazását a beszerzési folyamat valamennyi fázisában lehetővé kell tenni, amennyiben 
azok egyértelműen a szerződés tárgyához kapcsolódnak.

Módosítás 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
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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 
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 

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, 
például többek között olyanokat, amelyek 
célja a gyártási folyamatban részt vevő 
munkavállalók egészségének védelme, 
vagy a hátrányos helyzetű, vagy 
veszélyeztetett csoportokhoz tartozó 
személyek társadalmi integrációjának 
támogatása a szerződés teljesítéséért 
felelős személyek körében, ideértve a 
fogyatékkal élők általi 
megközelíthetőséget 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 
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ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. A szolgáltatási szerződések és 
az építési beruházások tervét magában 
foglaló szerződések esetében meg kell 
engedni az ajánlatkérő szerveknek, hogy a 
szóban forgó szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési szempontként használják, mivel 
ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

Or. es

Módosítás 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek az 
építési beruházás, a szolgáltatás vagy 
termék életciklusának pénzbeli 
kifejezésére, és ennek megfelelően a 
társadalmi és környezetvédelmi 
fenntarthatóságra hivatkozzanak, feltéve, 
hogy ezek a jellemzők kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A műszaki 
leírásokat és az odaítélési szempontokat 
tágan kell értelmezni. Az ajánlatkérő 
szervek a műszaki leírásokat és az 
odaítélési szempontokat is 
felhasználhatják a társadalmi vagy 
környezeti hatások károsításának 
minimalizálására, illetve a társadalmi 
vagy környezeti hatások 
maximalizálására. Az odaítélési 
szempontok részeként az ajánlatkérő 
szerveknek képesnek kell lenni a költségek 
minimalizálását és az erőforrások 
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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 
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.

hatékonyságának maximalizálását célzó 
beágyazott életciklus-megközelítés 
meglétének megfontolására, amelyet az 
építési beruházások, a szolgáltatások vagy 
áruk nyújtása keretében olyan módon kell 
alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a WTO Kormányzati 
Közbeszerzési Megállapodást aláíró
harmadik országbeli gazdasági szereplőket, 
vagy olyan más harmadik országbeli 
gazdasági szereplőket, amelyekkel együtt 
az Unió szabadkereskedelmi 
megállapodás részese. Meg kell engedni az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy a szóban 
forgó szerződés teljesítésével megbízott 
alkalmazotti állomány szervezetét, 
képzettségét és tapasztalatát műszaki 
leírásként és odaítélési szempontként 
használják, mivel ez hatással lehet a 
szerződés teljesítésének minőségére és 
társadalmi fenntarthatóságára, és ennek 
következtében a legjobb ár-érték arányt 
képviselő ajánlat meghatározására. Az 
ajánlatkérő szerveknek ezeket a 
megfontolásokat be kell illeszteniük a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
odaítélési szempontjai közé.

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése 22. pontjának módosítása az építési beruházások, áruk vagy 
szolgáltatások esetén beágyazottan vezeti be az „életciklus” fogalmát az életciklus nem 
felhasználási fázisában tett választás eredményeként, amennyiben nem vész el a kapcsolat a 
szerződés tárgyával, és – ennek megfelelően – amennyiben ez a beszerzés szempontjából 
alkalmazandó. E megfontolásokat be kell illeszteni a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot 
(MEAT) képviselő elemekbe. Ez a módosított preambulumbekezdés erre a rendelkezésre 
hivatkozik.
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Módosítás 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
ilyen jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 

(41) 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 
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 
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közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. A szolgáltatási szerződések és 
az építési beruházások tervét magában 
foglaló szerződések esetében meg kell 
engedni az ajánlatkérő szerveknek, hogy a 
szóban forgó szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési szempontként használják, mivel 
ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

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.

Or. en

Módosítás 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
életciklus-jellemzőkre, többek között adott
termelési folyamatokra – például szociális 
és környezetvédelmi szempontokat is 
ideértve –, a szolgáltatásnyújtás egy 
meghatározott módjára, a környezeti vagy 
szociális hatások minimalizálását vagy 
maximalizálását célzó működési vagy 
teljesítménykövetelményekre vagy egy 
termék, illetve szolgáltatás életciklusának 
bármely egyéb szakaszával kapcsolatos 
valamilyen különleges folyamatra 
kitérhessenek, feltéve hogy azok 
kapcsolódnak a közbeszerzés tárgyához. A 
tárgyhoz való kapcsolódás szabályát tágan 
kell értelmezni. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
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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 
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.

integrációja érdekében ennek megfelelően
a beszerzők számára ezért lehetővé tehető, 
hogy az adott termelési vagy 
szolgáltatásnyújtási folyamatokban 
közvetlenül részt vevő személyek 
munkakörülményeihez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessenek a műszaki 
leírásban és az odaítélési szempontok
között. Ezek a jellemzők például a 
termelési folyamatban részt vevő 
alkalmazottak egészségének védelmére, a 
nemek közötti egyenlőségre (pl. az egyenlő 
díjazásra, a munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségére), a szakmai 
továbbképzéshez való hozzáférésre, a 
felhasználók bevonására és a velük 
folytatott konzultációra, a 
megfizethetőségre, az emberi jogokra, az 
etikus kereskedelemre vagy a szerződés 
teljesítésére kijelölt személyek közül a 
hátrányos helyzetű személyek, ill. a 
sérülékeny csoportok tagjai (mint például 
tartósan munkanélküli személyek, romák, 
migránsok vagy fiatal és idős 
munkavállalók) 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 
szereplőket. A szolgáltatási szerződések és 
az építési beruházások tervét magában 
foglaló szerződések esetében meg kell 
engedni az ajánlatkérő szerveknek, hogy a 
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szóban forgó szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
szerepeltessék a műszaki leírásban vagy
odaítélési szempontokként használják, 
mivel ez hatással lehet a szerződés 
teljesítésének minőségére és 
fenntarthatóságára, és ennek 
következtében az ajánlat gazdasági 
értékére. Ezenkívül az ajánlatkérő szervek 
a műszaki leírásba vagy az odaítélési 
szempontok közé beépíthetnek az 
életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső társadalmi költségekkel – például a 
termelésnek a közvetlen környezetre és a 
szomszédos közösségekre gyakorolt 
hatásával – összefüggő szociális 
megfontolásokat is. Az ajánlatkérő 
szerveknek a műszaki leírásban meg kell 
határozniuk az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív megállapodásokban és 
szerződésekben, valamint a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozó kötelezettségeket; 
ezek a kötelezettségek olyan határokon 
átnyúló helyzetekben is alkalmazandók, 
amikor egy tagállam munkavállalói egy 
másik tagállamban nyújtanak 
szolgáltatásokat.

Or. de

Módosítás 285
Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
ilyen jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
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 

(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 és az állatjólét 
javításának szintjeire 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 
személyekhez kapcsolódó jellemzőket és
munkakörülményeiket 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, 
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szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. A szolgáltatási szerződések és 
az építési beruházások tervét magában 
foglaló szerződések esetében meg kell 
engedni az ajánlatkérő szerveknek, hogy a 
szóban forgó szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési szempontként használják, mivel 
ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. A szolgáltatási szerződések és 
az építési beruházások tervét magában 
foglaló szerződések esetében meg kell 
engedni az ajánlatkérő szerveknek, hogy a 
szóban forgó szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési szempontként használják, mivel 
ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

Or. en

Módosítás 286
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 

(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 munka- és foglalkoztatási 
körülményeihez kapcsolódó jellemzőket is 
szerepeltessék a gazdasági szempontból 
legelőnyösebb ajánlat odaítélési 
szempontjai között. Ezek a jellemzők csak 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Módosítás 287
Anna Hedh

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 
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 vagy a szerződés 
tárgyának előállítására hivatkozzanak. A 
társadalmi megfontolások közbeszerzésbe 
való jobb integrációja érdekében a 
beszerzők számára lehetővé kell tenni, 
hogy a munkakörülményekhez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessék a gazdasági 
szempontból legelőnyösebb ajánlat 
odaítélési szempontjai között. Az 
ajánlatkérő szerv kérheti független 
szervek által kiállított 
tanúsítványok/címkék bemutatását, 
amelyek azt bizonyítják, hogy a gazdasági 
résztvevő megfelel az egészség és 
biztonság területén a szociális és 
munkajogban az uniós jogszabályokban, 
valamint a beruházás, a szolgáltatás vagy 
áruszállítás teljesítésének helyén 
alkalmazandó nemzeti jogszabályokban és 
kollektív megállapodásokban 
meghatározott szabályoknak és 
normáknak.
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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.

Or. en

Indokolás

A kiküldésről szóló irányelvre való hivatkozás nem szükséges. Ha szerepel, be kell illeszteni a 
munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 
2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvét is.

Módosítás 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 

(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 
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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 
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.

gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Ezek 
a jellemzők vonatkozhatnak a termelési 
folyamatok teljesítésének helye szerinti 
nemzeti törvényekben és rendeletekben 
kifejtett munkakörülményekre az ellátási 
lánc mentén, és a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi egyezményekben attól 
függően, hogy mi a legkedvezőbb a 
munkavállalók számára. E rendelkezések 
között szerepelnek azok, amelyeket az ILO 
nyolc alapegyezménye (egyesülési 
szabadság és kollektív egyezmény, 
kényszer- és kötelező munka, a 
foglalkoztatásból és a foglalkozásból 
eredő hátrányos megkülönböztetés, 
gyermekmunka, munkaegészségügy és –
biztonság, munkaidő, bérek és 
társadalombiztosítás) határoz meg. Ezek a 
jellemzők a szerződés teljesítésére kijelölt
személyek közül a hátrányos helyzetű 
személyek, ill. a sérülékeny csoportok 
tagjai társadalmi beilleszkedésének 
támogatására is 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 
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 
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 
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odaítélési szempontként használják, mivel 
ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

Or. en

Indokolás

Nem csak az „egészségvédelmet" illetően lehet hasznos a munkafeltételek bevezetése a 
műszaki előírások és az odaítélési szempontok közé; utalniuk kell egyéb munkafeltételekre is, 
amelyek elengedhetetlen elemei az ILO által meghatározott „tisztességes munka” 
fogalmának. 

Módosítás 289
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 

(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 
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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 
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.

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 
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. Figyelembe 
véve az Európai Bíróság közelmúltbeli 
ítélkezési gyakorlatát, az ajánlatkérő 
szervek választhatnak olyan odaítélési 
szempontot, amely arra utal, hogy az 
érintett termék a méltányos 
kereskedelemből származik, beleértve a 
termelőknek fizetendő minimális ár és 
felár fizetésének követelményét.

Or. en

Módosítás 290
Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
ilyen jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
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

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban 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 és arányban 
állnak a szerződés értékével és céljaival. 



AM\908710HU.doc 125/231 PE492.857v01-00

HU

szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. A szolgáltatási szerződések és 
az építési beruházások tervét magában 
foglaló szerződések esetében meg kell 
engedni az ajánlatkérő szerveknek, hogy a 
szóban forgó szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési szempontként használják, mivel 
ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

Or. en

(Lásd a 40. és a 66. cikket.)

Indokolás

A műszaki leírásban és az odaítélési szempontokban a „termelési folyamatra” vagy „az 
életciklus bármely másik fázisára” tett hivatkozás túl bizonytalan és az átláthatósággal és a 
hatékony versennyel szemben növeli az ajánlatkérő szervek mérlegelési jogkörét. A szerződés
tárgyával való kapcsolat biztosításának elve könnyen sérülhet.

Módosítás 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Azok az ajánlatok, amelyek látszólag 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmaznak az építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
tekintetében, előfordulhat, hogy 
műszakilag, gazdaságilag vagy jogilag 
tisztességtelen feltételezéseken vagy 
gyakorlatokon alapulnak. Annak 
érdekében, hogy elejét vegyék az esetleges 
hátrányoknak a szerződések teljesítése 
során, az ajánlatkérő szerveket kötelezni 
kell arra, hogy magyarázatot kérjenek a 
felszámított árra, amennyiben az ajánlat 

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

jelentősen alatta marad a többi ajánlattevő 
által kért árnak. Ha az ajánlattevő nem tud 
kielégítő magyarázattal szolgálni, az 
ajánlatkérő szervnek el kell utasítania az 
ajánlatot. Kötelező az elutasítás azokban az 
esetekben, amelyekben az ajánlatkérő szerv 
megállapította, hogy a kirívóan alacsony ár 
hátterében az Unió környezetvédelmi
jogszabályai, illetve az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozó kötelezettségek be 
nem tartása áll; ezek a kötelezettségek 
olyan határokon átnyúló helyzetekben is 
alkalmazandók, amikor egy tagállam 
munkavállalói egy másik tagállamban 
nyújtanak szolgáltatásokat.

Or. de

Módosítás 292
Christel Schaldemose

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 

(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 
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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 
kötelezettségek.

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 
kötelezettségek. A szerződésteljesítési 
feltételeket a Bizottságnak a „Szociális 
vásárlás – Útmutató szociális szempontok 
figyelembevételéhez a közbeszerzésben” 
című, 2010. októberi iránymutatása 
(SEC(2010) 1258 végleges) szerint lehet 
meghatározni.

Or. da

Módosítás 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 

(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 
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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 
kötelezettségek.

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

Or. de

Módosítás 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann
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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 
kötelezettségek. 

(43) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, közvetlenül 
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 vagy a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
személyek foglalkoztatása. 

Or. en

Módosítás 295
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
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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 
kötelezettségek. 

(43) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés vagy a termelés 
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, különösen az ILO 
94. számú egyezményének, tényleges 
betartására – akkor is, ha ezeket az 
egyezményeket a nemzeti jogban nem 
hajtották végre – és a nemzeti jogszabályok 
által előírtnál több hátrányos helyzetű 
személy alkalmazására irányuló, a 
szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás hangsúlyozza az ILO munkaügyi záradékokról szóló 94. sz. egyezményének 
(közbeszerzési szerződések) jelentőségét, amely kifejezetten a közbeszerzést szabályozza. Az 
EU-nak el kell köteleznie magát az ILO normái mellett.

Módosítás 296
Jürgen Creutzmann
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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 
kötelezettségek. 

(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 a pályázati felhívásként 
használt tájékoztatóban vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés vagy a szakmai 
képzés. Például megemlíthetők a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, 
irányuló, a szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek.

Or. en

Indokolás

A törölt szöveg a szerződés tárgyával való kapcsolat gyengítésének kockázatát vonná maga 
után.

Módosítás 297
Louis Grech
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Irányelvre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) Az Európai Bizottságnak segítséget 
kell nyújtania a tagállamoknak, hogy 
képzést és útmutatást nyújtsanak a kkv-
knak a versenypárbeszédről, példákat 
adva annak alkalmazásáról és értékéről, 
hogy ösztönözzék annak használatát.

Or. en

Módosítás 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) A közbeszerzések megfelelő 
működésének biztosítása érdekében az 
alvállalkozók igénybevételét megfelelően 
kell szabályozni. A benyújtott ajánlatban 
tájékoztatni kell az ajánlatkérő szervet a 
szerződés azon részeiről, amelyekre nézve 
az ajánlattevő esetlegesen alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, továbbá a javasolt 
alvállalkozókról. Folyamatban lévő 
szerződés alvállalkozói láncában 
bekövetkező változások esetén biztosítani 
kell, hogy a szerződést a benyújtott 
ajánlatban meghatározottal összhangban 
teljesítik, és e változásról meg kell 
állapodni az ajánlatkérő szervvel. 
Amennyiben a szerződés jellege 
megengedi, az ajánlatkérő szervnek 
biztosítania kell az alvállalkozók közvetlen 
kifizetését. Végül az alvállalkozói lánc 
esetében egyetemleges felelősségi 
rendszert kell létrehozni, valamint 
biztosítani kell, hogy e lánc legfeljebb 
három, egymásnak vertikálisan alárendelt 
alvállalkozóra korlátozódjon.
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Or. it

Módosítás 299
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A tagállamok alkalmazhatnak olyan 
szerződéses záradékokat, amelyek 
rendelkezéseket tartalmaznak a kollektív 
megállapodások betartásáról, amennyiben 
az átláthatóság elvének való megfelelés 
érdekében ezt az ajánlatérő szerv ajánlati 
felhívása vagy az ajánlati dokumentáció 
megemlíti.

Or. da

Módosítás 300
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
44 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44b) Az irányelv rendelkezéseinek 
tiszteletben kell tartaniuk a tagállamok 
eltérő munkaerő-piaci modelljeit, ideértve 
azokat is, ahol kollektív megállapodások 
alkalmazandók.

Or. da

Módosítás 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(44) Azokat a – mind nemzeti, mind pedig 
uniós szintű – törvényeket, rendeleteket és 
kollektív szerződéseket, amelyek a 
munkavégzési feltételek, a fogyatékkal 
élők munkaerő-piaci integrációja és a 
munkahelyi biztonság terén hatályosak, 
alkalmazni kell a közbeszerzési szerződés 
teljesítése során, feltéve, hogy e szabályok 
és azok alkalmazása megfelel az uniós 
jognak. Olyan esetben, amikor az egyik 
tagállamból származó munkavállaló 
közbeszerzési szerződés teljesítése céljából 
egy másik tagállamban nyújt szolgáltatást, 
a munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv állapítja meg 
azokat a minimumfeltételeket, amelyeket a 
fogadó országnak e kiküldött 
munkavállalók tekintetében be kell 
tartania. Ha a nemzeti jog tartalmaz erre 
vonatkozó rendelkezéseket, e 
kötelezettségek be nem tartása az érintett 
gazdasági szereplő súlyos 
kötelességszegésének minősülhet, amely 
akár ahhoz is vezethet, hogy az adott 
gazdasági szereplőt kizárják a 
közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásból.

Or. es

Módosítás 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) Az ajánlatkérő szerveknek 
tiszteletben kell tartaniuk a 2011/7/EU 
irányelvben megállapított fizetési 
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határidőt.

Or. en

Módosítás 303
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az értékelés bemutatta, hogy a 
tagállamok nem kísérik következetesen és 
rendszeresen figyelemmel a közbeszerzési 
szabályok végrehajtását és működését. Ez 
negatív hatással van az irányelvekből 
eredő rendelkezések megfelelő 
végrehajtására, ami a költségek és a 
bizonytalanság fontos forrását jelenti. 
Több tagállam kijelölt egy központi 
nemzeti testületet, amely a közbeszerzéssel 
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, 
azonban az ilyen testületekre bízott 
feladatok jelentős mértékben eltérőek a 
különböző tagállamokban. A világosabb, 
következetesebb és hitelesebb megfigyelési 
és ellenőrzési mechanizmusok növelnék a 
közbeszerzési szabályok működésével 
kapcsolatos ismereteket, javítanák a 
jogbiztonságot a vállalkozások és az 
ajánlatkérő szervek számára, és 
hozzájárulnának az egyenlő 
versenyfeltételek kialakításához. Ezek a 
mechanizmusok – különösen az Unió által 
társfinanszírozott projektek 
vonatkozásában – a problémák 
felismerésének és korai szakaszban 
történő megoldásának, valamint a 
szerkezeti hiányosságok megállapításának 
eszközeként szolgálhatnának. Különösen 
nagy igény mutatkozik az említett 
mechanizmusok összehangolására a 
közbeszerzési politika következetes 
alkalmazásának, ellenőrzésének és 
figyelemmel kísérésének biztosítása, 

törölve
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valamint a közbeszerzési politika 
eredményeinek az egész Unióra kiterjedő 
módszeres értékelése érdekében.

Or. en

Módosítás 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az értékelés bemutatta, hogy a 
tagállamok nem kísérik következetesen és 
rendszeresen figyelemmel a közbeszerzési 
szabályok végrehajtását és működését. Ez 
negatív hatással van az irányelvekből 
eredő rendelkezések megfelelő 
végrehajtására, ami a költségek és a 
bizonytalanság fontos forrását jelenti.
Több tagállam kijelölt egy központi 
nemzeti testületet, amely a közbeszerzéssel 
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, 
azonban az ilyen testületekre bízott 
feladatok jelentős mértékben eltérőek a 
különböző tagállamokban. A világosabb, 
következetesebb és hitelesebb megfigyelési 
és ellenőrzési mechanizmusok növelnék a 
közbeszerzési szabályok működésével 
kapcsolatos ismereteket, javítanák a 
jogbiztonságot a vállalkozások és az 
ajánlatkérő szervek számára, és
hozzájárulnának az egyenlő 
versenyfeltételek kialakításához. Ezek a 
mechanizmusok – különösen az Unió által 
társfinanszírozott projektek 
vonatkozásában – a problémák 
felismerésének és korai szakaszban 
történő megoldásának, valamint a 
szerkezeti hiányosságok megállapításának 
eszközeként szolgálhatnának. Különösen 
nagy igény mutatkozik az említett 
mechanizmusok összehangolására a 
közbeszerzési politika következetes 

(49) Az értékelés bemutatta, hogy még 
jócskán van mit javítani az Unió
közbeszerzési szabályainak alkalmazásán. 
A szabályok hatékonyabb és 
következetesebb alkalmazása céljából 
egyrészről elengedhetetlen, hogy 
megfelelő áttekintést nyerjünk a nemzeti 
közbeszerzési politikák lehetséges 
strukturális problémáiról és általános 
mintáiról, hogy célzottabban tudjunk 
foglalkozni a lehetséges gondokkal. Ez az 
áttekintés megfelelő nyomon követéssel 
érhető el, aminek az eredményeit 
rendszeresen közre kell adni ahhoz, hogy 
lehetővé váljon a közbeszerzési szabályok 
és gyakorlat lehetséges 
továbbfejlesztésének megalapozott vitája. 
Másrészről, az ajánlatkérő szerveknek és 
a gazdasági szereplőknek nyújtott jobb 
útmutatás és segítség – a megfelelőbb 
ismeretek, a fokozott jogbiztonság és a 
közbeszerzési gyakorlat professzionális 
alkalmazása révén nagyban hozzájárulhat 
a közbeszerzés hatékonyságának 
javításához; az útmutatást minden 
szükséges esetben rendelkezésre kell 
bocsátani az ajánlatkérő szervek és a 
gazdasági szereplők számára a szabályok 
helyes alkalmazásának biztosítása 
érdekében.
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alkalmazásának, ellenőrzésének és 
figyelemmel kísérésének biztosítása,
valamint a közbeszerzési politika 
eredményeinek az egész Unióra kiterjedő 
módszeres értékelése érdekében.

Or. en

Indokolás

Alternatív javaslatok az irányításra vonatkozóan.

Módosítás 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az értékelés bemutatta, hogy a 
tagállamok nem kísérik következetesen és 
rendszeresen figyelemmel a közbeszerzési 
szabályok végrehajtását és működését. Ez 
negatív hatással van az irányelvekből eredő 
rendelkezések megfelelő végrehajtására, 
ami a költségek és a bizonytalanság fontos 
forrását jelenti. Több tagállam kijelölt egy 
központi nemzeti testületet, amely a 
közbeszerzéssel kapcsolatos kérdésekkel 
foglalkozik, azonban az ilyen testületekre 
bízott feladatok jelentős mértékben 
eltérőek a különböző tagállamokban. A 
világosabb, következetesebb és hitelesebb 
megfigyelési és ellenőrzési 
mechanizmusok növelnék a közbeszerzési 
szabályok működésével kapcsolatos 
ismereteket, javítanák a jogbiztonságot a 
vállalkozások és az ajánlatkérő szervek 
számára, és hozzájárulnának az egyenlő 
versenyfeltételek kialakításához. Ezek a 
mechanizmusok – különösen az Unió által 
társfinanszírozott projektek 
vonatkozásában – a problémák 
felismerésének és korai szakaszban 
történő megoldásának, valamint a 

(49) Az értékelés bemutatta, hogy a 
tagállamok nem kísérik következetesen és 
rendszeresen figyelemmel a közbeszerzési 
szabályok végrehajtását és működését. Ez 
negatív hatással van az irányelvekből eredő 
rendelkezések megfelelő végrehajtására, 
ami a költségek és a bizonytalanság fontos 
forrását jelenti. A tagállamoknak ezért 
fokozniuk kell a nyomon követéssel 
kapcsolatos erőfeszítéseiket és 
bizonytalanságok esetén nem szabad 
késlekedniük azzal, hogy felvilágosításért 
forduljanak a Bizottsághoz. Az Európai 
Bizottságnak továbbá évente be kell 
számolnia a pontosítások iránti igényről, 
az Európai Bíróság újabb ítélkezési 
gyakorlatáról és az irányelv 
végrehajtásával kapcsolatban gyakran 
hallott panaszokról.
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szerkezeti hiányosságok megállapításának 
eszközeként szolgálhatnának. Különösen 
nagy igény mutatkozik az említett 
mechanizmusok összehangolására a 
közbeszerzési politika következetes 
alkalmazásának, ellenőrzésének és 
figyelemmel kísérésének biztosítása, 
valamint a közbeszerzési politika 
eredményeinek az egész Unióra kiterjedő 
módszeres értékelése érdekében.

Or. en

Módosítás 306
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
nemzeti hatóságot, amely a közbeszerzés 
felügyeletéért, végrehajtásáért és 
ellenőrzéséért felel. Ennek a központi 
szervnek közvetlen és időszerű 
információkkal rendelkeznie, különösen a 
közbeszerzési jogot érintő különböző 
problémákkal kapcsolatban. A szóban 
forgó testületnek képesnek kell lennie 
arra, hogy azonnali visszajelzést adjon a 
politika működéséről és potenciális 
gyenge pontjairól a nemzeti jogban és a 
gyakorlatban, és hozzájáruljon a 
megoldások gyors megtalálásához. A 
korrupció és a csalás elleni hatékony 
küzdelem érdekében mind a központi 
szerv, mind a nyilvánosság számára 
biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 
megvizsgálják a megkötött szerződések 
szövegét. Ezért a nagy értékű 
szerződéseket el kell juttatni a felügyeleti 
testülethez, a jogos köz- és 
magánérdekeket nem veszélyeztető 
mértékig hozzáférést biztosítva az érdekelt 

törölve
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személyeknek e dokumentumokhoz.

Or. en

Indokolás

Ezek a cikkek szükségtelen adminisztratív terhet keltenek. A tagállamok feladata belső 
közigazgatásuk megszervezése. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy európai szabályozás 
nélküli felügyeleti testületet (84. cikk) hoznak létre. A 84. cikk ellentétes a szubszidiaritás 
elvével.

Módosítás 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
nemzeti hatóságot, amely a közbeszerzés 
felügyeletéért, végrehajtásáért és 
ellenőrzéséért felel. Ennek a központi 
szervnek közvetlen és időszerű 
információkkal rendelkeznie, különösen a 
közbeszerzési jogot érintő különböző 
problémákkal kapcsolatban. A szóban 
forgó testületnek képesnek kell lennie 
arra, hogy azonnali visszajelzést adjon a 
politika működéséről és potenciális 
gyenge pontjairól a nemzeti jogban és a 
gyakorlatban, és hozzájáruljon a 
megoldások gyors megtalálásához. A 
korrupció és a csalás elleni hatékony 
küzdelem érdekében mind a központi 
szerv, mind a nyilvánosság számára 
biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 
megvizsgálják a megkötött szerződések 
szövegét. Ezért a nagy értékű 
szerződéseket el kell juttatni a felügyeleti 
testülethez, a jogos köz- és 
magánérdekeket nem veszélyeztető 
mértékig hozzáférést biztosítva az érdekelt 
személyeknek e dokumentumokhoz.

törölve

Or. en
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Indokolás

Alternatív javaslatok az irányításra vonatkozóan. Az ilyen testület nem felel meg a 
szubszidiaritás elvével, és azt lehetetlen volna végrehajtani azokban a tagállamokban, ahol 
decentralizált közigazgatás és szövetségi struktúrák működnek. 

Módosítás 308
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
nemzeti hatóságot, amely a közbeszerzés 
felügyeletéért, végrehajtásáért és 
ellenőrzéséért felel. Ennek a központi 
szervnek közvetlen és időszerű 
információkkal rendelkeznie, különösen a 
közbeszerzési jogot érintő különböző 
problémákkal kapcsolatban. A szóban 
forgó testületnek képesnek kell lennie 
arra, hogy azonnali visszajelzést adjon a 
politika működéséről és potenciális 
gyenge pontjairól a nemzeti jogban és a 
gyakorlatban, és hozzájáruljon a 
megoldások gyors megtalálásához. A 
korrupció és a csalás elleni hatékony 
küzdelem érdekében mind a központi 
szerv, mind a nyilvánosság számára 
biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 
megvizsgálják a megkötött szerződések 
szövegét. Ezért a nagy értékű 
szerződéseket el kell juttatni a felügyeleti 
testülethez, a jogos köz- és 
magánérdekeket nem veszélyeztető 
mértékig hozzáférést biztosítva az érdekelt 
személyeknek e dokumentumokhoz.

törölve

Or. en

Módosítás 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
nemzeti hatóságot, amely a közbeszerzés 
felügyeletéért, végrehajtásáért és 
ellenőrzéséért felel. Ennek a központi 
szervnek közvetlen és időszerű 
információkkal rendelkeznie, különösen a 
közbeszerzési jogot érintő különböző 
problémákkal kapcsolatban. A szóban 
forgó testületnek képesnek kell lennie 
arra, hogy azonnali visszajelzést adjon a 
politika működéséről és potenciális 
gyenge pontjairól a nemzeti jogban és a 
gyakorlatban, és hozzájáruljon a 
megoldások gyors megtalálásához. A 
korrupció és a csalás elleni hatékony 
küzdelem érdekében mind a központi 
szerv, mind a nyilvánosság számára 
biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 
megvizsgálják a megkötött szerződések 
szövegét. Ezért a nagy értékű 
szerződéseket el kell juttatni a felügyeleti 
testülethez, a jogos köz- és 
magánérdekeket nem veszélyeztető 
mértékig hozzáférést biztosítva az érdekelt 
személyeknek e dokumentumokhoz.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem arányos intézkedés, ha a tagállamokra további testületek létrehozására irányuló 
kötelezettséget hárítanak. Továbbá, az ilyen testületre ruházott különböző hatáskörök –
például a felügyelet, a koordináció és a beszámolás – összeférhetetlenséget idézhet elő.

Módosítás 310
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
nemzeti hatóságot, amely a közbeszerzés 
felügyeletéért, végrehajtásáért és 
ellenőrzéséért felel. Ennek a központi 
szervnek közvetlen és időszerű 
információkkal rendelkeznie, különösen a 
közbeszerzési jogot érintő különböző 
problémákkal kapcsolatban. A szóban 
forgó testületnek képesnek kell lennie 
arra, hogy azonnali visszajelzést adjon a 
politika működéséről és potenciális 
gyenge pontjairól a nemzeti jogban és a 
gyakorlatban, és hozzájáruljon a 
megoldások gyors megtalálásához. A 
korrupció és a csalás elleni hatékony 
küzdelem érdekében mind a központi 
szerv, mind a nyilvánosság számára 
biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 
megvizsgálják a megkötött szerződések 
szövegét. Ezért a nagy értékű 
szerződéseket el kell juttatni a felügyeleti 
testülethez, a jogos köz- és 
magánérdekeket nem veszélyeztető 
mértékig hozzáférést biztosítva az érdekelt 
személyeknek e dokumentumokhoz.

törölve

Or. en

(Lásd a 84. cikk törlését.)

Módosítás 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Nem biztos, hogy minden ajánlatkérő 
szerv rendelkezik megfelelő belső 
szakértelemmel a gazdaságilag vagy 
műszakilag összetett szerződések 
lebonyolításához. Ilyen körülmények 
közepette a megfelelő szakmai támogatás 

(51) Minden érdekeltnek jogosultnak kell 
lennie arra, hogy jelezze az illetékes 
hatóságnak vagy bíróságnak az irányelv 
megsértését. A tagállamoknak képeseknek 
kell lenniük arra, hogy biztosítsák a 
felügyeleti hatóságokhoz, az ágazati 
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hatékonyan kiegészítené a felügyeleti és 
az ellenőrzési tevékenységeket. Ez a 
célkitűzés egyrészt az ajánlatkérő szervek 
számára műszaki segítséget nyújtó, 
ismeretmegosztó eszközök 
(tudásközpontok) útján is elérhető; 
másrészt a vállalkozásoknak – nem 
utolsósorban a kkv-knek –
adminisztrációs segítségnyújtásban 
kellene részesülniük, különösen akkor, ha 
határokon átnyúló alapon vesznek részt 
valamely közbeszerzési eljárásban.

felügyeleti testületekhez, az 
önkormányzati, regionális vagy nemzeti 
verseny- vagy vizsgálati hatóságokhoz, 
ombudsmanokhoz és a nemzeti felügyeleti 
hatóságokhoz fordulást, ahol ilyenek 
léteznek.

Or. en

Indokolás

Egyszerűsítés.

Módosítás 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A nyomon követési, felügyeleti és 
támogatási struktúrák vagy 
mechanizmusok nemzeti szinten már 
léteznek, és természetesen alkalmazhatók 
a közbeszerzés nyomon követésének, 
végrehajtásának és ellenőrzésének 
biztosítására, valamint az ajánlatkérő 
szervek és a gazdasági szereplők számára 
szükséges támogatás megadására.

(52) A közbeszerzési folyamatban a 
döntéshozatal nyomon követhetősége és 
átláthatósága elengedhetetlen a 
tisztességes eljárások biztosítása 
érdekében, beleértve a korrupció és a 
csalás elleni hatékony küzdelmet. Az 
ajánlatkérő szerveknek a nagy értékű 
szerződések esetében meg kell őrizniük a 
megkötött szerződések példányait, hogy a 
dokumentumokhoz való hozzáférés 
alkalmazandó szabályai szerint 
hozzáférést biztosíthassanak ezekhez a 
dokumentumokhoz az érdekelt felek 
számára. Továbbá, az egyedi közbeszerzési 
eljárások lényeges elemeit és a döntéseket 
közbeszerzési jelentésben kell 
dokumentálni. Az adminisztratív terhek 
korlátozása érdekében a közbeszerzési 
jelentésnek hivatkoznia kell az eljárás 
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eredményéről szóló tájékoztatókban 
található információra. Az ilyen 
tájékoztatók közzétételére szolgáló, a 
Bizottság által kezelt elektronikus 
rendszereket az adatbevitel elősegítésére 
tekintettel tovább kell fejleszteni, 
miközben megkönnyítik a jelentések 
készítését és a rendszerek közötti 
adatcserét.

Or. en

Indokolás

Alternatív javaslatok az irányításra vonatkozóan.

Módosítás 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 
tagállamokban és az egész Unióban 
hatékony együttműködésre van szükség. A 
felügyeletre, végrehajtásra, ellenőrzésre és 
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az 
információk megosztására és az 
együttműködésre; ebben az 
összefüggésben az egyes tagállamok által 
kinevezett nemzeti hatóságok működnek 
elsődleges kapcsolattartási pontként a 
Bizottság szerveivel az adatgyűjtés, az 
információcsere és az uniós közbeszerzési 
jog végrehajtásának nyomon követése 
céljából.

törölve

Or. en

Indokolás

Alternatív javaslatok az irányításra vonatkozóan.
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Módosítás 314
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 
tagállamokban és az egész Unióban 
hatékony együttműködésre van szükség. A 
felügyeletre, végrehajtásra, ellenőrzésre és
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az 
információk megosztására és az 
együttműködésre; ebben az 
összefüggésben az egyes tagállamok által 
kinevezett nemzeti hatóságok működnek 
elsődleges kapcsolattartási pontként a 
Bizottság szerveivel az adatgyűjtés, az 
információcsere és az uniós közbeszerzési 
jog végrehajtásának nyomon követése 
céljából.

(53) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 
tagállamokban és az egész Unióban 
hatékony együttműködésre van szükség. A 
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az 
információk megosztására és az 
együttműködésre.

Or. en

Indokolás

Ezek a cikkek szükségtelen adminisztratív terhet jelentenek. A A tagállamok feladata belső 
közigazgatásuk megszervezése. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy európai szabályozás 
nélküli felügyeleti testületet (84. cikk) hoznak létre. A 84. cikk ellentétes a szubszidiaritás 
elvével.

Módosítás 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 

(53) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 
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tagállamokban és az egész Unióban 
hatékony együttműködésre van szükség. A 
felügyeletre, végrehajtásra, ellenőrzésre és 
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az 
információk megosztására és az 
együttműködésre; ebben az 
összefüggésben az egyes tagállamok által 
kinevezett nemzeti hatóságok működnek 
elsődleges kapcsolattartási pontként a 
Bizottság szerveivel az adatgyűjtés, az 
információcsere és az uniós közbeszerzési 
jog végrehajtásának nyomon követése 
céljából.

tagállamokban és az egész Unióban 
hatékony együttműködésre van szükség. A 
felügyeletre, végrehajtásra, ellenőrzésre és 
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az 
információk megosztására és az 
együttműködésre.

Or. en

Módosítás 316
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 
tagállamokban és az egész Unióban 
hatékony együttműködésre van szükség. A 
felügyeletre, végrehajtásra, ellenőrzésre és 
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az 
információk megosztására és az 
együttműködésre; ebben az összefüggésben 
az egyes tagállamok által kinevezett 
nemzeti hatóságok működnek elsődleges 
kapcsolattartási pontként a Bizottság 
szerveivel az adatgyűjtés, az
információcsere és az uniós közbeszerzési 
jog végrehajtásának nyomon követése 
céljából.

(53) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 
tagállamokban és az egész Unióban 
hatékony együttműködésre van szükség. A 
felügyeletre, végrehajtásra, ellenőrzésre és 
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az 
információk megosztására és az 
együttműködésre; ebben az összefüggésben 
az egyes tagállamok által kinevezett 
nemzeti hatóságok működnek elsődleges 
kapcsolattartási pontként a Bizottság 
szerveivel az adatgyűjtés, az 
információcsere és az uniós közbeszerzési 
jog végrehajtásának nyomon követése 
céljából. A határokon átnyúló 
közbeszerzés előmozdítása érdekében az 
Európai Bizottságnak segítséget kell 
nyújtania a tagállamoknak útmutatással, 
képzések biztosításával, és 
segítőszolgálattal a közbeszerzési folyamat 
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egészében.

Or. en

Módosítás 317
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A gyors technikai, gazdasági és 
szabályozási fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására a 
jelen irányelv több, nem alapvető 
fontosságú eleme tekintetében. A 
nemzetközi megállapodások betartásának 
szükségessége miatt a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy módosíthassa az 
értékhatárokra vonatkozó számítási 
módszerekkel kapcsolatos technikai 
eljárásokat, valamint hogy rendszeresen 
felülvizsgálhassa magukat az 
értékhatárokat is, illetve hogy 
módosíthassa az V. és XI. mellékletet; a 
központi kormányzati szervek listái a 
nemzeti szintű közigazgatási változások 
függvényében módosulhatnak. Ezekről a 
változásokról tájékoztatják a Bizottságot, 
amelyet fel kell hatalmazni az I. melléklet 
módosítására; a CPV-nómenklatúrára 
történő hivatkozásokkal kapcsolatban 
uniós szinten jogszabályi változások 
következhetnek be, amelyeknek 
tükröződniük kell a jelen irányelv 
szövegében; az elektronikus átvételre 
szolgáló eszközök műszaki adatait és 
jellemzőit a technológiai fejlődésnek és az 
igazgatási igényeknek megfelelően 
naprakészen kell tartani; arra is fel kell 
hatalmazni a Bizottságot, hogy kötelező 
erejű műszaki szabványokat fogadjon el az 

(54) A gyors technikai, gazdasági és 
szabályozási fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására a 
jelen irányelv több, nem alapvető 
fontosságú eleme tekintetében. A 
nemzetközi megállapodások betartásának 
szükségessége miatt a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy módosíthassa az 
értékhatárokra vonatkozó számítási 
módszerekkel kapcsolatos technikai 
eljárásokat, valamint hogy rendszeresen 
felülvizsgálhassa magukat az 
értékhatárokat is, illetve hogy 
módosíthassa az V. és XI. mellékletet; arra 
is fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy 
kötelező erejű műszaki szabványokat 
fogadjon el az elektronikus 
kommunikációra vonatkozóan a technikai 
formátumok, folyamatok és továbbítás 
interoperabilitásának biztosítása érdekében 
az elektronikus kommunikációs eszközök 
alkalmazásával lebonyolított közbeszerzési 
eljárások során, figyelembe véve a 
technológiai fejlődést és az igazgatási 
igényeket; fel kell hatalmazni az európai 
közbeszerzési útlevél tartalmának 
módosítására is, hogy az tükrözze az 
igazgatási igényeket és a jogszabályi 
változásokat mind nemzeti, mind uniós 
szinten; az Unió azon jogalkotási 
aktusainak listáját, amelyek közös 
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elektronikus kommunikációra vonatkozóan 
a technikai formátumok, folyamatok és 
továbbítás interoperabilitásának biztosítása 
érdekében az elektronikus kommunikációs 
eszközök alkalmazásával lebonyolított 
közbeszerzési eljárások során, figyelembe 
véve a technológiai fejlődést és az 
igazgatási igényeket; fel kell hatalmazni az 
európai közbeszerzési útlevél tartalmának 
módosítására is, hogy az tükrözze az 
igazgatási igényeket és a jogszabályi 
változásokat mind nemzeti, mind uniós 
szinten; az Unió azon jogalkotási 
aktusainak listáját, amelyek közös 
módszereket alakítanak ki az életciklus-
költségek kiszámítására, rövid úton 
módosítani kell annak érdekében, hogy 
szerepeljenek benne az ágazati alapon 
elfogadott intézkedések. Az említett 
igények kielégítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
jogalkotási aktusok jegyzékének 
folyamatos naprakészen tartására, ideértve 
az életciklus-vizsgálatok módszereit is.

módszereket alakítanak ki az életciklus-
költségek kiszámítására, rövid úton 
módosítani kell annak érdekében, hogy 
szerepeljenek benne az ágazati alapon 
elfogadott intézkedések. Az említett 
igények kielégítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
jogalkotási aktusok jegyzékének 
folyamatos naprakészen tartására, ideértve 
az életciklus-vizsgálatok módszereit is.

Or. en

Módosítás 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A gyors technikai, gazdasági és 
szabályozási fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására a 
jelen irányelv több, nem alapvető 
fontosságú eleme tekintetében. A 
nemzetközi megállapodások betartásának 
szükségessége miatt a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy módosíthassa az 

(54) A gyors technikai, gazdasági és 
szabályozási fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására a 
jelen irányelv több, nem alapvető 
fontosságú eleme tekintetében. A 
nemzetközi megállapodások betartásának 
szükségessége miatt a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy módosíthassa az 
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értékhatárokra vonatkozó számítási 
módszerekkel kapcsolatos technikai 
eljárásokat, valamint hogy rendszeresen 
felülvizsgálhassa magukat az 
értékhatárokat is, illetve hogy 
módosíthassa az V. és XI. mellékletet; a 
központi kormányzati szervek listái a 
nemzeti szintű közigazgatási változások 
függvényében módosulhatnak. Ezekről a 
változásokról tájékoztatják a Bizottságot, 
amelyet fel kell hatalmazni az I. melléklet 
módosítására; a CPV-nómenklatúrára 
történő hivatkozásokkal kapcsolatban uniós 
szinten jogszabályi változások 
következhetnek be, amelyeknek 
tükröződniük kell a jelen irányelv 
szövegében; az elektronikus átvételre 
szolgáló eszközök műszaki adatait és 
jellemzőit a technológiai fejlődésnek és az 
igazgatási igényeknek megfelelően 
naprakészen kell tartani; arra is fel kell 
hatalmazni a Bizottságot, hogy kötelező 
erejű műszaki szabványokat fogadjon el az 
elektronikus kommunikációra vonatkozóan 
a technikai formátumok, folyamatok és 
továbbítás interoperabilitásának biztosítása 
érdekében az elektronikus kommunikációs 
eszközök alkalmazásával lebonyolított 
közbeszerzési eljárások során, figyelembe 
véve a technológiai fejlődést és az 
igazgatási igényeket; fel kell hatalmazni az 
európai közbeszerzési útlevél tartalmának 
módosítására is, hogy az tükrözze az 
igazgatási igényeket és a jogszabályi 
változásokat mind nemzeti, mind uniós 
szinten; az Unió azon jogalkotási 
aktusainak listáját, amelyek közös 
módszereket alakítanak ki az életciklus-
költségek kiszámítására, rövid úton 
módosítani kell annak érdekében, hogy 
szerepeljenek benne az ágazati alapon 
elfogadott intézkedések. Az említett 
igények kielégítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
jogalkotási aktusok jegyzékének 
folyamatos naprakészen tartására, 
ideértve az életciklus-vizsgálatok 

értékhatárokra vonatkozó számítási 
módszerekkel kapcsolatos technikai 
eljárásokat, valamint hogy rendszeresen 
felülvizsgálhassa magukat az 
értékhatárokat is, illetve hogy 
módosíthassa az V. és XI. mellékletet; a 
központi kormányzati szervek listái a 
nemzeti szintű közigazgatási változások 
függvényében módosulhatnak. Ezekről a 
változásokról tájékoztatják a Bizottságot, 
amelyet fel kell hatalmazni az I. melléklet 
módosítására; a CPV-nómenklatúrára 
történő hivatkozásokkal kapcsolatban uniós 
szinten jogszabályi változások 
következhetnek be, amelyeknek 
tükröződniük kell a jelen irányelv 
szövegében; az elektronikus átvételre 
szolgáló eszközök műszaki adatait és 
jellemzőit a technológiai fejlődésnek és az 
igazgatási igényeknek megfelelően 
naprakészen kell tartani; arra is fel kell 
hatalmazni a Bizottságot, hogy kötelező 
erejű műszaki szabványokat fogadjon el az 
elektronikus kommunikációra vonatkozóan 
a technikai formátumok, folyamatok és 
továbbítás interoperabilitásának biztosítása 
érdekében az elektronikus kommunikációs 
eszközök alkalmazásával lebonyolított 
közbeszerzési eljárások során, figyelembe 
véve a technológiai fejlődést és az 
igazgatási igényeket; fel kell hatalmazni az 
európai közbeszerzési útlevél tartalmának 
módosítására is, hogy az tükrözze az 
igazgatási igényeket és a jogszabályi 
változásokat mind nemzeti, mind uniós 
szinten; az Unió azon jogalkotási 
aktusainak listáját, amelyek közös 
módszereket alakítanak ki az életciklus-
költségek kiszámítására, rövid úton 
módosítani kell annak érdekében, hogy 
szerepeljenek benne az ágazati alapon 
elfogadott intézkedések.
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módszereit is.

Or. en

Módosítás 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A gyors technikai, gazdasági és 
szabályozási fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására a 
jelen irányelv több, nem alapvető 
fontosságú eleme tekintetében. A 
nemzetközi megállapodások betartásának 
szükségessége miatt a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy módosíthassa az 
értékhatárokra vonatkozó számítási 
módszerekkel kapcsolatos technikai 
eljárásokat, valamint hogy rendszeresen 
felülvizsgálhassa magukat az 
értékhatárokat is, illetve hogy 
módosíthassa az V. és XI. mellékletet; a 
központi kormányzati szervek listái a 
nemzeti szintű közigazgatási változások 
függvényében módosulhatnak. Ezekről a 
változásokról tájékoztatják a Bizottságot, 
amelyet fel kell hatalmazni az I. melléklet 
módosítására; a CPV-nómenklatúrára 
történő hivatkozásokkal kapcsolatban uniós 
szinten jogszabályi változások 
következhetnek be, amelyeknek 
tükröződniük kell a jelen irányelv 
szövegében; az elektronikus átvételre 
szolgáló eszközök műszaki adatait és 
jellemzőit a technológiai fejlődésnek és az 
igazgatási igényeknek megfelelően 
naprakészen kell tartani; arra is fel kell 
hatalmazni a Bizottságot, hogy kötelező 
erejű műszaki szabványokat fogadjon el az 

(54) A gyors technikai, gazdasági és 
szabályozási fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására a 
jelen irányelv több, nem alapvető 
fontosságú eleme tekintetében. A 
nemzetközi megállapodások betartásának 
szükségessége miatt a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy módosíthassa az 
értékhatárokra vonatkozó számítási 
módszerekkel kapcsolatos technikai 
eljárásokat, valamint hogy rendszeresen 
felülvizsgálhassa magukat az 
értékhatárokat is, illetve hogy 
módosíthassa az V. és XI. mellékletet; a 
központi kormányzati szervek listái a 
nemzeti szintű közigazgatási változások 
függvényében módosulhatnak. Ezekről a 
változásokról tájékoztatják a Bizottságot, 
amelyet fel kell hatalmazni az I. melléklet 
módosítására; a CPV-nómenklatúrára 
történő hivatkozásokkal kapcsolatban uniós 
szinten jogszabályi változások 
következhetnek be, amelyeknek 
tükröződniük kell a jelen irányelv 
szövegében; az elektronikus átvételre 
szolgáló eszközök műszaki adatait és 
jellemzőit a technológiai fejlődésnek és az 
igazgatási igényeknek megfelelően 
naprakészen kell tartani; arra is fel kell 
hatalmazni a Bizottságot, hogy kötelező 
erejű műszaki szabványokat fogadjon el az 
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elektronikus kommunikációra vonatkozóan 
a technikai formátumok, folyamatok és 
továbbítás interoperabilitásának biztosítása 
érdekében az elektronikus kommunikációs 
eszközök alkalmazásával lebonyolított 
közbeszerzési eljárások során, figyelembe 
véve a technológiai fejlődést és az 
igazgatási igényeket; fel kell hatalmazni az 
európai közbeszerzési útlevél tartalmának 
módosítására is, hogy az tükrözze az 
igazgatási igényeket és a jogszabályi 
változásokat mind nemzeti, mind uniós 
szinten; az Unió azon jogalkotási 
aktusainak listáját, amelyek közös 
módszereket alakítanak ki az életciklus-
költségek kiszámítására, rövid úton 
módosítani kell annak érdekében, hogy 
szerepeljenek benne az ágazati alapon 
elfogadott intézkedések. Az említett 
igények kielégítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
jogalkotási aktusok jegyzékének 
folyamatos naprakészen tartására, ideértve 
az életciklus-vizsgálatok módszereit is.

elektronikus kommunikációra – például 
építési beruházások közbeszerzése esetén 
térbeli digitális ábrázolások benyújtására 
– vonatkozóan, a technikai formátumok, 
folyamatok és továbbítás 
interoperabilitásának biztosítása érdekében 
az elektronikus kommunikációs eszközök 
alkalmazásával lebonyolított közbeszerzési 
eljárások során, figyelembe véve a 
technológiai fejlődést és az igazgatási 
igényeket; fel kell hatalmazni az európai 
közbeszerzési útlevél tartalmának 
módosítására is, hogy az tükrözze az 
igazgatási igényeket és a jogszabályi 
változásokat mind nemzeti, mind uniós 
szinten; az Unió azon jogalkotási 
aktusainak listáját, amelyek közös 
módszereket alakítanak ki az életciklus-
költségek kiszámítására, rövid úton 
módosítani kell annak érdekében, hogy 
szerepeljenek benne az ágazati alapon 
elfogadott intézkedések. Az említett 
igények kielégítése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
jogalkotási aktusok jegyzékének 
folyamatos naprakészen tartására, ideértve 
az életciklus-vizsgálatok módszereit is.

Or. en

Indokolás

A digitális térbeli ábrázolások olyan alapvető eszközök, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlatkérő szervek számára, hogy az építési beruházásra irányuló közbeszerzések tervezése, 
végrehajtása és működtetése révén javítsák a döntéshozatalt, különösen a II. mellékletben leírt 
tevékenységek esetén. Több tagállam már kötelezi az ajánlattevőket, hogy az építési 
beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések esetén interoperábilis digitális térbeli 
ábrázolásokat nyújtsanak be.

Módosítás 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

(55) Különösen fontos, hogy a Bizottság 
megfelelő konzultációkat folytasson az 
összes érdekelttel, többek között a kkv-
kkal, környezetvédelmi és fogyasztói 
szervezetekkel és szakszervezetekkel. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 321
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Ezen irányelv egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében 
végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra 
ruházni a hirdetmények közzétételére 
vonatkozó szabvány-formanyomtatványok, 
az európai közbeszerzési útlevél szabvány-
formanyomtatványa és a felügyeleti 
testületek által a végrehajtási és a 
statisztikai jelentés összeállításához 
használandó közös sablon kialakítását 
illetően. Az említett hatáskört a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek
megfelelően kell gyakorolni. A tanácsadó 
bizottsági eljárást kell alkalmazni az 
említett végrehajtási jogi aktusok 
elfogadásához, amelyek sem pénzügyi 

(56) Ezen irányelv egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében 
végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra 
ruházni a hirdetmények közzétételére 
vonatkozó szabvány-formanyomtatványok, 
az európai közbeszerzési útlevél szabvány-
formanyomtatványa kialakítását illetően. 
Az említett hatáskört a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek
megfelelően kell gyakorolni. A tanácsadó 
bizottsági eljárást kell alkalmazni az 
említett végrehajtási jogi aktusok 
elfogadásához, amelyek sem pénzügyi 
szempontból, sem a jelen irányelvből eredő 
kötelezettségek természetére és hatályára 
nincsenek hatással. Épp ellenkezőleg, ezek 
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szempontból, sem a jelen irányelvből eredő 
kötelezettségek természetére és hatályára 
nincsenek hatással. Épp ellenkezőleg, ezek 
az aktusok pusztán adminisztrációs célúak, 
és a jelen irányelv által megállapított 
szabályok alkalmazásának megkönnyítését 
szolgálják.

az aktusok pusztán adminisztrációs célúak, 
és a jelen irányelv által megállapított 
szabályok alkalmazásának megkönnyítését 
szolgálják.

Or. en

Módosítás 322
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Ezen irányelv egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében 
végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra 
ruházni a hirdetmények közzétételére 
vonatkozó szabvány-formanyomtatványok, 
az európai közbeszerzési útlevél szabvány-
formanyomtatványa és a felügyeleti 
testületek által a végrehajtási és a 
statisztikai jelentés összeállításához 
használandó közös sablon kialakítását 
illetően. Az említett hatáskört a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek
megfelelően kell gyakorolni. A tanácsadó 
bizottsági eljárást kell alkalmazni az 
említett végrehajtási jogi aktusok 
elfogadásához, amelyek sem pénzügyi 
szempontból, sem a jelen irányelvből eredő 
kötelezettségek természetére és hatályára 
nincsenek hatással. Épp ellenkezőleg, ezek 
az aktusok pusztán adminisztrációs célúak, 
és a jelen irányelv által megállapított 
szabályok alkalmazásának megkönnyítését 

(56) Ezen irányelv egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében 
végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra 
ruházni a hirdetmények közzétételére 
vonatkozó szabvány-formanyomtatványok, 
az európai közbeszerzési útlevél szabvány-
formanyomtatványa kialakítását illetően. 
Az említett hatáskört a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek
megfelelően kell gyakorolni. A tanácsadó 
bizottsági eljárást kell alkalmazni az 
említett végrehajtási jogi aktusok 
elfogadásához, amelyek sem pénzügyi 
szempontból, sem a jelen irányelvből eredő 
kötelezettségek természetére és hatályára 
nincsenek hatással. Épp ellenkezőleg, ezek 
az aktusok pusztán adminisztrációs célúak, 
és a jelen irányelv által megállapított 
szabályok alkalmazásának megkönnyítését 
szolgálják.
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szolgálják.
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Módosítás 323
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó az 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokra, ha
a) a szolgáltatásokat az uniós 
jogszabályok elvei szerint határozták meg;
b) az állami hatóságok a bejelentési 
eljárásban megfeleltek az átláthatóság és 
az egyenlő bánásmód követelményeinek;
c) az ezen irányelv céljait illetően a 
szolgáltatók száma nem elégséges.

Or. en

Módosítás 324
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ez az irányelv azt állapítja meg, hogy 
az állami, magán és önkéntes 
szektorokból származó partnerekkel 
együttműködő uniós intézmények, 
tagállamok, valamint központi és 
önkormányzati hatóságok miként 
szándékoznak eljárni a közbeszerzés 
javítása terén. Az Unió a jó minőségű 
közszolgáltatásaira vonatkozó elvekhez 
kapcsolódva határozza meg az állami 
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szektorban a közbeszerzés uniós elveit.
Az irányelv céljainak teljes körű teljesítése 
érdekében az ajánlatkérő szervek 
biztosítják, hogy átfogó körbeszerzési 
stratégiák valósulnak meg minden egyes 
közbeszerző szervezet szintjén. E folyamat 
részeként meg kell szervezni a termékek és 
szolgáltatások végfelhasználóival 
folytatandó közmeghallgatásokat és 
konzultációkat.

Or. en

Módosítás 325
Heide Rühle

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 
történő megvásárlása közbeszerzési 
szerződés alapján az említett ajánlatkérő 
szervek által kiválasztott gazdasági 
szereplőktől.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzési irányelv csak a „beszerzésekre” alkalmazandó, beleértve a lízinget és a 
bérletet is. Az Európai Bíróság által a C-451/08. sz. ügyben hozott ítélet értelmében nem 
tartoznak a közbeszerzési jog hatálya alá azok a nem közcélokra szánt építési beruházások, 
áruk vagy szolgáltatások, amelyek nem szolgálják közvetlenül az ajánlatkérő szerv javát.

Módosítás 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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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 gazdasági 
szereplőktől, amennyiben az építési 
beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
közvetlen hasznot nyújtanak az 
ajánlatkérő szerv számára.

Or. de

Indokolás

Annak tisztázása, hogy a közszféra építési beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
elvégzésében való részvétele nem minden esetben indokolja önmagában véve közbeszerzési 
szerződések megkötését. Az elhatároláshoz az Európai Bíróság is alkalmazza a közvetlenség 
feltételét (pl. a C-451/08. sz. ügyben 2010. március 25-én hozott ítélet).

Módosítás 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

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 
történő megvásárlása vagy más formában 
történő megszerzése az említett ajánlatkérő 
szervek által kiválasztott gazdasági 
szereplőktől.

Or. en
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Indokolás

Az Európai Bíróságnak a C-451/08. sz. ügyben hozott ítélete értelmében nem tartoznak az 
uniós közbeszerzési szabályok hatálya alá a nem közcélokra szánt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások.

Módosítás 328
Evelyne Gebhardt

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
ezen irányelv szerinti 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.

Or. de

Módosítás 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 
történő megvásárlása közbeszerzési 
szerződések keretében az említett 
ajánlatkérő szervek által kiválasztott 
gazdasági szereplőktől. Ezen irányelv 
szerint a közbeszerzés az építési 
beruházás, áruk vagy szolgáltatások egy 
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vagy több ajánlatkérő szerv által 
közbeszerzési szerződések révén történő 
megszerzése az említett ajánlatkérő 
szervek által kiválasztott gazdasági 
szereplőktől.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzés meghatározásának alapja egyetlen szerződés, és nem egyetlen projekt. Egy 
projekthez számos szerződés tartozhat, amelyek közül néhány az irányelv hatálya alá 
tartozhat, míg mások nem. Nem jelent további értéket a szolgáltatások, áruk és építési 
beruházások értékének összeadása csak azért, mert ugyanannak a projektnek a részei.

Módosítás 330
Peter Simon

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 szerződések keretében
történő megvásárlása az említett 
ajánlatkérő szervek által kiválasztott 
gazdasági szereplőktől.

Or. de

Módosítás 331
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ez a fogalom túl általános és túl homályos.

Módosítás 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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 
projekt részét képezik.

törölve

Or. de

Indokolás

A beszerzési eljárás meghatározásának alapját szerződésnek és nem projektnek kell képeznie. 
Nem teremt többletértéket, ha a szolgáltatásnyújtások, árubeszerzések és építési beruházások 
értékét csupán azért adják össze, mert ugyanannak a projektnek a részét képezik. Az építészek 
által nyújtott szolgáltatások és az építési beruházásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás például 
egyértelműen elkülönülnek a tulajdonképpeni építéshez kötődő szolgáltatásoktól.

Módosítás 333
Cornelis de Jong
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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 
projekt részét képezik.

törölve

Or. en

Módosítás 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 
projekt részét képezik.

törölve

Or. en

Indokolás

A közbeszerzés meghatározásának alapja egyetlen szerződés, és nem egyetlen projekt. Egy 
projekthez számos szerződés tartozhat, melyek közül néhány az irányelv hatálya alá tartozhat, 
míg mások nem. Nem jelent további értéket a szolgáltatások, áruk és építési beruházások 
értékének összeadása csak azért, mert ugyanannak a projektnek a részei.

Módosítás 335
Peter Simon
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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 
projekt részét képezik.

törölve

Or. de

Módosítás 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

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 projekt részét 
képezik.

Ezen irányelv értelmében egyetlen 
beszerzésnek számít a gazdasági és 
technikai funkcióikat tekintve egységes 
tulajdonsággal bíró építési beruházások, 
árubeszerzések, szolgáltatás-
megrendelések összessége – még akkor is, 
ha azok beszerzése több szerződésen 
keresztül történik –, amennyiben a 
szerződések egyetlen projekt részét 
képezik.

Or. en

Indokolás

A szerződések mesterséges felszabdalásával az uniós közbeszerzési szabályok megkerülésének 
megakadályozását célzó bizottsági javaslat szóhasználata túlságosan messzire mutat, például 
az építés és az építészeti tervezés esetében. Ezért a javasolt szóhasználat az Európai 
Bíróságnak a C-574/10. sz. ügyben nemrégen hozott ítéletének 41. pontján alapul.
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Módosítás 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem érinti bármely szintű 
hatóság jogát annak eldöntésére, hogy a 
Szerződés 26. jegyzőkönyve alapján saját 
maguk kívánják-e ellátni az állami 
funkciókat, és ha igen, miként és milyen 
mértékben. A hatóságok saját 
erőforrásaik felhasználásával elláthatnak 
közérdekű feladatokat, anélkül hogy 
kötelességük lenne külső gazdasági 
szereplők bevonása. Ezt más állami 
hatóságokkal együttműködve tehetik, 
anélkül hogy ez a kapcsolat 
szükségszerűen állami közbeszerzési 
szerződés formáját öltené.

Or. en

Indokolás

Ez az új cikk kiegészíti az irányelv alkalmazási körének keretét. A közösségi jog nem követeli 
meg a helyi hatóságoktól, hogy meghatározott jogi formát vagy meghatározott működési 
módot alkalmazzanak közszolgáltatási küldetésük teljesítése érdekében. Különösen, a helyi 
hatóságok csoportosulásának módja nem kerülhet a belső piaci szabályok hatálya alá. Egy, a 
közösségi jogban szereplő ilyen állítás igen hasznos a jövőbeni vitás ügyek megelőzése 
érdekében.

Módosítás 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
törvényben rögzített árú termékek vagy 
szolgáltatások nyújtására irányuló 
szerződések esetén, amelyek esetében 
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közbeszerzési eljárásnak nincs értelme.

Or. en

Módosítás 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezen irányelvet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 36., 51., 52., 
62. és 346. cikkére is figyelemmel kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy ne legyen átfedés ezen irányelv és a védelmi közbeszerzésekre 
irányadó szabályok között.

Módosítás 340
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A XVI. mellékletben felsorolt 
szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatások beszerzésére irányuló 
szerződésekre kizárólag ezen irányelv 74–
76. cikke az irányadó.

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv – jellegét tekintve – olyan, hogy a szociális és egyéb szolgáltatásokra csak 
a 74–76. cikk az irányadó. Ezt minél világosabban ki kell fejteni a javaslat szövegében.
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Módosítás 341
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ezen irányelv általános 
rendszerének hatálya alá tartozó 
szolgáltatásokat a XVI. A. melléklet 
sorolja fel. Ezen irányelv 74–76. cikke a 
XVI. B. mellékletben felsorolt különleges 
szolgáltatási szerződésekre alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 342
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Ez az irányelv nem érinti a munkajogot, 
azaz a foglalkoztatási feltételekre, a 
munkafeltételekre, köztük a 
munkaegészségügyi és munkabiztonsági 
feltételekre, valamint a munkáltatók és a 
munkavállalók közötti kapcsolatokra 
vonatkozó, a tagállamok által a közösségi 
jogot tiszteletben tartó nemzeti jognak 
megfelelően alkalmazott jogszabályi vagy 
szerződéses előírásokat. Ez az irányelv 
nem érinti továbbá a tagállamok szociális 
biztonsági jogszabályait sem.

Or. de
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Módosítás 343
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
1 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. cikk
Ez az irányelv nem érinti a tagállamokban 
és a közösségi jogban elismert alapvető 
jogok gyakorlását. Nem érinti továbbá az 
uniós jogot tiszteletben tartó nemzeti 
joggal és gyakorlatokkal összhangban 
lévő, kollektív megállapodásokkal 
kapcsolatos tárgyalásokhoz, azok 
megkötéséhez és érvényesítéséhez való 
jogot, valamint a szervezett fellépéshez 
való jogot.

Or. de

Módosítás 344
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
1 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. cikk
Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
szabadságát, hogy a közösségi joggal 
összhangban meghatározzák, mit 
tekintenek általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásnak, hogyan kell e 
szolgáltatásokat megszervezni és 
finanszírozni az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban, és 
milyen konkrét kötelezettségeknek kell 
megfelelniük.

Or. de
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Módosítás 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „közjogi intézmény”: olyan intézmény, 
amelyre a következők mindegyike 
jellemző:

6. „közjogi intézmény”: olyan intézmény:

Or. en

Módosítás 346
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kifejezetten olyan közérdekű célra jött 
létre, vagy olyan közérdekű célt szolgál, 
amely nem ipari vagy kereskedelmi 
jellegű; e bekezdés alkalmazásában, 
amennyiben egy intézmény a szokásos 
piaci feltételek között működik, 
profitorientált, és a tevékenysége során 
felmerült veszteségeket maga viseli, akkor 
az nem olyan közérdekű célt szolgál, 
amely nem ipari vagy kereskedelmi 
jellegű;

a) kifejezetten olyan közérdekű célra jött 
létre, vagy olyan közérdekű célt szolgál, 
amely nem ipari vagy kereskedelmi 
jellegű;

Or. en

Indokolás

Ez a hatályos irányelvben szereplő, már megszilárdult fogalommeghatározás, amelyet nem 
szükséges megváltoztatni. Ez a jogszabály azt határozza meg, hogy miként kell beszerezni az 
árukat, építési beruházásokat és szolgáltatásokat; nincs szükség arra, hogy túllépjék a 
jogalapot, és erősen korlátozó jelleggel, kiskapu révén határozzák meg a közérdekű 
szolgáltatásokat. Ez nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás alapelvét ezen a területen.
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Módosítás 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kifejezetten olyan közérdekű célra jött 
létre, vagy olyan közérdekű célt szolgál, 
amely nem ipari vagy kereskedelmi 
jellegű; e bekezdés alkalmazásában, 
amennyiben egy intézmény a szokásos 
piaci feltételek között működik, 
profitorientált, és a tevékenysége során 
felmerült veszteségeket maga viseli, akkor 
az nem olyan közérdekű célt szolgál,
amely nem ipari vagy kereskedelmi 
jellegű;

a) kifejezetten olyan közérdekű célra jött 
létre, vagy olyan közérdekű célt szolgál, 
amely cél nem lehet ipari vagy 
kereskedelmi jellegű;

Or. en

Indokolás

A közjogi intézmény fogalommeghatározásának pontosítása és egyszerűsítése.

Módosítás 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kifejezetten olyan közérdekű célra jött 
létre, vagy olyan közérdekű célt szolgál, 
amely nem ipari vagy kereskedelmi 
jellegű; e bekezdés alkalmazásában, 
amennyiben egy intézmény a szokásos 
piaci feltételek között működik, 
profitorientált, és a tevékenysége során 
felmerült veszteségeket maga viseli, akkor 
az nem olyan közérdekű célt szolgál, amely 
nem ipari vagy kereskedelmi jellegű;

a) kifejezetten olyan közérdekű célra jött 
létre, vagy olyan közérdekű célt szolgál, 
amely nem ipari vagy kereskedelmi 
jellegű; e bekezdés alkalmazásában, 
amennyiben egy intézmény a szokásos 
piaci feltételek között működik, és a 
piacon árukat és szolgáltatásokat kínálva 
vesz részt gazdasági tevékenységekben, 
akkor az nem olyan közérdekű célt szolgál, 
amely nem ipari vagy kereskedelmi 
jellegű;
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Or. en

Indokolás

A rendelkezés jelenlegi megfogalmazása jogbizonytalansághoz vezet, miután homályosan 
említett fogalmakra utal, amelyek eltérő értelmezéseket és kiterjedt jogvitákat 
eredményezhetnek. A javasolt módosítás az európai uniós állami támogatási szabályoknak az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról 
szóló közleményben a Bizottság által a gazdasági tevékenységekre vonatkozóan megadott 
fogalommeghatározást alkalmazza az Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatával 
összhangban.

Módosítás 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) jogi személyiséggel rendelkezik; (A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) többségi részben az állam, regionális 
vagy helyi önkormányzat, vagy egyéb 
közjogi intézmény finanszírozza; vagy 
irányítása ezen intézmények felügyelete 
alatt áll; vagy olyan ügyvezető, 
döntéshozó vagy felügyelő testülete van, 
amelynek tagjai többségét az állam, 
regionális vagy helyi önkormányzat, illetve 
egyéb közjogi intézmény nevezi ki;

c) az alábbi feltételek közül legalább 
egynek megfelelnek:

i. a finanszírozás nagy része állami, 
regionális vagy helyi önkormányzattól 
vagy egyéb közjogi intézménytől 
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származik;
ii. ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő 
testületének nagy részét állami, regionális 
vagy helyi önkormányzati hatóság vagy 
egyéb közjogi intézmény nevezi ki;

iii. a döntések irányítási ellenőrzését 
állami, regionális vagy helyi 
önkormányzati hatóság vagy egyéb 
körjogi intézmény végzi.

Or. en

Indokolás

Ez pontosítja az irányelv hatályát, tekintettel azokra a szervezeti típusokra, amelyeknek az 
irányelv hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 351
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) többségi részben az állam, regionális 
vagy helyi önkormányzat, vagy egyéb 
közjogi intézmény finanszírozza; vagy 
irányítása ezen intézmények felügyelete 
alatt áll; vagy olyan ügyvezető, döntéshozó 
vagy felügyelő testülete van, amelynek 
tagjai többségét az állam, regionális vagy 
helyi önkormányzat, illetve egyéb közjogi 
intézmény nevezi ki;

c) többségi részben az állam, regionális 
vagy helyi önkormányzat, vagy egyéb 
közjogi intézmény finanszírozza; vagy 
irányítása ezen intézmények felügyelete 
alatt áll;

Or. en

Módosítás 352
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az intézmény ügyvezető, döntéshozó 
vagy felügyelő testületének többségét az 
állam, regionális vagy helyi 
önkormányzat, illetve egyéb közjogi 
intézmény nevezi ki;

Or. en

Módosítás 353
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) vagy építmény, vagy az ajánlatkérő 
szerv által megállapított 
követelményeknek megfelelő építmény 
bármilyen eszközzel, illetve módon történő 
kivitelezése. Az „építmény” magas- vagy 
mélyépítési munkálatok olyan 
összességében vett eredményét jelenti, 
amely önmagában alkalmas valamely 
gazdasági vagy műszaki funkció 
betöltésére.

Or. en

Indokolás

A 2004/18/EK meghatározását jóváhagyták és jól működött.

Módosítás 354
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) építmény kivitelezése, illetve tervezése 
és kivitelezése együtt;

törölve

Or. en

Módosítás 355
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az építmény típusa vagy tervezése felett 
meghatározó befolyással rendelkező 
ajánlatkérő szerv által megállapított 
követelményeknek megfelelő építmény 
bármilyen eszközzel, illetve módon történő 
kivitelezése;

törölve

Or. en

Módosítás 356
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az építmény típusa vagy tervezése felett 
meghatározó befolyással rendelkező 
ajánlatkérő szerv által megállapított 
követelményeknek megfelelő építmény 
bármilyen eszközzel, illetve módon történő
kivitelezése;

c) az építmény típusa vagy tervezése felett 
meghatározó befolyással rendelkező 
ajánlatkérő szerv által megállapított 
követelményeknek megfelelő építmény 
kivitelezése;

Or. fr
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Módosítás 357
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „szolgáltatási koncesszió”: a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződéssel azonos típusú 
szerződés, kivéve azt a jellemzőjét, hogy a 
szolgáltatás ellenszolgáltatása vagy 
kizárólag a szolgáltatás hasznosításának 
joga, vagy e jog pénzbeli 
ellenszolgáltatással együtt.

Or. de

Módosítás 358
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „gazdasági szereplő”: bármely 
természetes vagy jogi személy, vagy 
közjogi intézmény, illetve e személyek 
és/vagy szervek csoportja, aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások és/vagy 
építmények kivitelezését, áruk szállítását 
vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

12. „gazdasági szereplő”: bármely 
magánjogi vagy közjogi természetes vagy 
jogi személy, illetve e személyek csoportja, 
aki, illetve amely a piacon építési 
beruházások és/vagy építmények 
kivitelezését, áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását kínálja;

Or. fr

Módosítás 359
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „közbeszerzési dokumentumok”: 
minden olyan dokumentum, amelyet az 
ajánlatkérő szerv a beszerzés vagy az 
eljárás elemeinek leírása vagy 
meghatározása érdekében hoz létre, illetve 
amelyre ennek érdekében hivatkozik, 
ideértve az ajánlati/részvételi felhívást, a 
pályázati felhívásként alkalmazott előzetes 
tájékoztatót, a műszaki leírást, az 
ismertetőt, a javasolt szerződéses 
feltételeket, a részvételre jelentkezők és az 
ajánlattevők által benyújtandó 
dokumentumok formátumait, az 
általánosan alkalmazandó 
kötelezettségekre vonatkozó információt és 
minden egyéb dokumentumot;

15. „közbeszerzési dokumentumok”: 
bármely dokumentum, amelyet az 
ajánlatkérő szerv a beszerzés vagy az 
eljárás elemeinek leírása vagy 
meghatározása érdekében hoz létre, illetve 
amelyre ennek érdekében hivatkozik, 
ideértve az ajánlati/részvételi felhívást, a 
pályázati felhívásként alkalmazott előzetes 
tájékoztatót, a műszaki leírást, az 
ismertetőt, a javasolt szerződéses 
feltételeket, a részvételre jelentkezők és az 
ajánlattevők által benyújtandó 
dokumentumok formátumait, az 
általánosan alkalmazandó 
kötelezettségekre vonatkozó információt és 
minden egyéb dokumentumot;

Or. en

Módosítás 360
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „központi beszerző szerv”: olyan 
ajánlatkérő szerv, amely központosított és 
– adott esetben – járulékos beszerzési 
tevékenységet végez;

18. „központi beszerző szerv”: az e cikk 1. 
pontja szerinti olyan ajánlatkérő szerv 
vagy [a 2004/17/EK irányelv helyébe lépő] 
.../.../EU irányelv 4. cikke szerinti olyan 
ajánlatkérő, amely központosított és –
adott esetben – járulékos beszerzési 
tevékenységet végez;

Or. en

Módosítás 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „szolgáltatási utalványrendszer”: 
olyan rendszer, ahol az ajánlatkérő szerv 
szolgáltatási utalványt ad a fogyasztónak, 
aki szolgáltatásokat vásárolhat az 
ajánlatkérő szerv által a szolgáltatási 
utalványrendszerbe felvett szolgáltatótól. 
Az ajánlatkérő szerv fizeti meg a 
szolgáltatási utalvány értékének megfelelő 
összeget a szolgáltatónak;

Or. en

Módosítás 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „elektronikus út”: elektronikus 
berendezés alkalmazása olyan adatok 
feldolgozására (beleértve a digitális 
tömörítést) és tárolására, amelyek 
továbbítása, átadása és átvétele vezetéken,
rádióhullámon, optikai vagy egyéb 
elektromágneses úton történik;

21. „elektronikus út”: elektronikus 
berendezés alkalmazása olyan adatok 
feldolgozására (beleértve a digitális 
tömörítést) és tárolására, amelyek 
továbbítása, átadása és átvétele vezetéken, 
rádióhullámon, optikai vagy egyéb 
elektromágneses úton történik; építési 
beruházásra irányuló szerződés esetében 
az „elektronikus út” az épület vagy 
infrastruktúra tervezésére, kivitelezése és 
működtetésére is kiterjedő interoperábilis 
térbeli ábrázolásokra is utal;

Or. en

Indokolás

Ez elengedhetetlen eszköz, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szervek számára, hogy javítsák 
a döntéshozatal folyamatát, főként a II. mellékletben leírt tevékenységek esetében. Ezt az 
intézkedést az e-közbeszerzési végrehajtási célokkal együtt kell megvalósítani, ez pénzt takarít 
meg az adófizetők számára azzal, hogy az alternatív terveket viszonylag könnyen kiértékelik, 
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és különösen azzal, hogy az energiával és az egyéb, életciklussal kapcsolatos 
megtakarításokhoz megfelelő módon költséget rendelnek és összehasonlítják azokat.

Módosítás 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

22. „életciklus”: a közbeszerzéssel 
kapcsolatos összes költség pénzben 
történő kifejezése, amikor csak lehetséges, 
beleértve a karbantartás és erőforrás-
hatékonyság (ideérve az energia-
hatékonyság) költségét, az élettartam 
végén az újrahasznosítás költségét és a 
társadalmi hatás költségét, ha ezek a 
szerződés teljesítéséhez kapcsolódnak. Az 
elektronikus út hatékony kialakítása, 
tervezése és használata szintén 
megjelenhet az életciklusra vetített, 
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pénzben kifejezett költségekben. A 
közbeszerzés alkalmazásában az életciklus 
a beszerzés pontjától az építési beruházás, 
az áruk vagy szolgáltatások egész 
élettartamán át tart, és szerves, 
elválaszthatatlan részét képezi annak a 
számításnak, hogy mi is minősül a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatnak.

Or. en

Indokolás

Míg az ajánlatkérő szervek az adófizető érdekében felelősek azért, hogy biztosítva legyen az 
ár-érték arány a közbeszerzés során kiválasztott bármilyen megoldás tekintetében, és ez végül 
ne kerüljön többe a társadalomnak, vagy összességében a környezetnek hosszú távon, ez a 
felelősség csak ésszerű határok között kezdődhet a beszerzés pontjától. Az ajánlatkérő szervek 
nem tehetők felelőssé a magánvállalkozások környezetre vagy társadalomra káros 
választásaiért.

Módosítás 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

22. „életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
fennállásának összes egymást követő 
és/vagy egymással kapcsolatban álló 
szakaszát magában foglalja – ideértve a 
kutatást, a fejlesztést, a szállítást, a 
használatot és a karbantartást is –, 
amennyiben az ezekkel kapcsolatos 
adatok mérhetők és értelmezhető módon 
összerendezhetők;

Or. en

Módosítás 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 367
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

22. „életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
összes egymást követő és/vagy egymással 
kapcsolatban álló szakaszát magában 
foglalja a beszerzéstől, a felhasználásig, a 
karbantartásig, az átadásig, elszámolásig 
és a véglegesítésig;

Or. en

(Lásd a 67. cikket.)

Módosítás 368
Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. „életciklus-jellemzők”: azok a 
jellemzők, amelyek valamely termék, 
építési beruházás vagy szolgáltatásnyújtás 
életciklusának bármely részéhez 
kapcsolódnak, ideértve az e cikk 22. 
pontjában meghatározott társadalmilag 
fenntartható és állatjóléti szempontból 
érzékeny termelési folyamatokat, együtt a 
környezetvédelemmel, a 
munkakörülményekkel, a munkajogokkal, 
az egyenlőséggel, a társadalmi 
befogadással, az emberi jogokkal, a 
kapcsolódó közösségekre gyakorolt 
hatással és az etikus kereskedelemmel 
kapcsolatos valamennyi szemponttal. Az 
életciklus-jellemzők a gyártás vagy a 
termék életciklusa egyéb nem használati 
szakaszaiban tett választások 
eredményeként beágyazódnak a termékbe 
még akkor is, ha ezek a jellemzők nem 
nyilvánvalóak a keletkező termék vagy 
szolgáltatás fizikai jellemzőiben vagy 
funkcionális tulajdonságaiban.

Or. en

Módosítás 369
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. „életciklus-jellemzők”: e cikk 22. 
pontjában meghatározott termék, építési 
beruházás vagy szolgáltatásnyújtás 
életciklusa bármely részéhez kötődő 
választásokhoz kapcsolódó jellemzők, 
ideértve a környezetvédelemmel, a 
munkakörülményekkel, a munkajogokkal 
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és az etikus kereskedelemmel kapcsolatos 
összes szempontot. Az életciklus-jellemzők 
a gyártás vagy a termék életciklusa egyéb 
nem használati szakaszaiban tett 
választások eredményeként beágyazódnak 
a termékbe még akkor is, ha ezek a 
jellemzők nem nyilvánvalóak a keletkező 
termék vagy szolgáltatás fizikai 
jellemzőiben vagy funkcionális 
tulajdonságaiban.

Or. en

Indokolás

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on the case C-368/10 European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Módosítás 370
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. „szabványosított termékek”: olyan 
termékek, amelyek összetételüket vagy 
jellemzőiket tekintve nem térnek el 
jelentősen egymástól;

Or. en

Módosítás 371
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „szolgáltatási koncesszió”: a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződéssel azonos típusú 
szerződés, azon tény kivételével, hogy a 
szolgáltatás ellenszolgáltatása vagy 
kizárólag a szolgáltatás kihasználására 
vonatkozó jogot jelenti, vagy ezt a jogot 
fizetéssel együtt; 

Or. en

Módosítás 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „közszolgáltató vállalkozás”: olyan 
szervezet, amely a következő jellemzőkkel 
rendelkezik:
a) alapvetően olyan személyekből áll, akik 
feladták az állami szektorban betöltött 
állásukat, hogy az említett szervezeten 
keresztül nyújtsanak közszolgáltatásokat,
b) a szervezet által nyújtott szolgáltatások 
többségét az állami szektor számára 
nyújtják, és
c) a szervezet irányítására jelentős 
hatással van az alkalmazotti tulajdonlás 
vagy részvétel.
A közszolgáltató vállalkozás az üzleti 
modellt és a tagságot tekintve különböző 
formákat ölthet.

Or. en
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Módosítás 373
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „közbeszerzési stratégia”: a 
közbeszerzés során alkalmazott stratégia. 
Meghatározza az állami szektorban a 
közbeszerzés uniós alapelveit, valamint a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
jövőképek megvalósítását célzó 
vezérelveket és tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 374
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „akadálymentesség”: áru, 
szolgáltatás, telephely, technológia 
(köztük információs és kommunikációs 
technológiák és rendszerek) vagy az épített 
környezet esetében könnyű megközelítés, 
belépés, kilépés, működtetés, abban való 
részvétel és annak biztonságos használata 
biztosított minden körülmények között 
(ideértve a vészhelyzeteket is) fogyatékkal 
élő vagy mozgáskorlátozott személyek 
számára, önállóan és méltósággal. Ez nem 
zárja ki szükség esetén segédeszközök, 
vagy kiegészítő és alternatív 
kommunikáció igénybevételét, hogy az 
akadálymentesség a fogyatékos személyek 
meghatározott csoportjai számára elérhető 
legyen.

Or. en
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Módosítás 375
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „kötelezettségvállalások által nem 
érintett áru, építési beruházás, 
árubeszerzés vagy szolgáltatás”: olyan 
országból származó áru, építési 
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, 
amellyel az Unió nem kötött piacrajutási 
kötelezettségvállalásokat tartalmazó 
nemzetközi közbeszerzési megállapodást, 
illetve olyan országból származó áru, 
építési beruházás, árubeszerzés vagy 
szolgáltatás, amellyel az Unió ilyen 
megállapodást kötött, de amelyre nem 
alkalmazandó a vonatkozó megállapodás;

Or. fr

Módosítás 376
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23b. „kötelezettségvállalások által nem 
érintett áru vagy szolgáltatás”: olyan 
országból származó termék vagy 
szolgáltatás, amellyel az Unió nem kötött 
piacrajutási kötelezettségvállalásokat 
tartalmazó nemzetközi közbeszerzési 
megállapodást, illetve olyan országból 
származó termék vagy szolgáltatás, 
amellyel az Unió ilyen megállapodást 
kötött, de amelyre nem alkalmazandó a 
vonatkozó megállapodás;
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Or. en

Módosítás 377
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23b. „akadálymentesség”: áru, 
szolgáltatás, telephely, technológia 
(köztük információs és kommunikációs 
technológiák és rendszerek) vagy az épített 
környezet esetében könnyű megközelítés, 
belépés, kilépés, működtetés, abban való 
részvétel és annak biztonságos használata 
biztosított minden körülmények között 
(ideértve a vészhelyzeteket is) fogyatékkal 
élő vagy mozgáskorlátozott személyek 
számára, önállóan és mértósággal. Ez 
nem zárja ki szükség esetén 
segédeszközök, vagy kiegészítő és 
alternatív kommunikáció igénybevételét, 
hogy az akadálymentesség a fogyatékos 
személyek meghatározott csoportjai 
számára elérhető legyen.

Or. en

Módosítás 378
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan szerződések esetében, amelyek 
tárgya a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
beszerzés, valamint olyan beszerzés, amely 
nem tartozik a jelen irányelv vagy a 
[2004/17/EK irányelvet felváltó irányelv], 
illetve a 2009/81/EK irányelv hatálya alá, a 

Olyan szerződések esetében, amelyek 
tárgya a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
beszerzés, valamint olyan beszerzés, amely 
nem tartozik a jelen irányelv vagy a 
[2004/17/EK irányelvet felváltó irányelv], 
illetve a 2009/81/EK irányelv hatálya alá, a 
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szerződés azon részét, amely a jelen 
irányelv hatálya alá tartozó beszerzést 
képezi, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni.

jelen irányelv alkalmazásának módját az 
adott szerződés fő tárgya alapján 
határozzák meg.

Or. es

Módosítás 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan szerződések esetében, amelyek 
tárgya a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
beszerzés, valamint olyan beszerzés, amely 
nem tartozik a jelen irányelv vagy a
[2004/17/EK irányelvet felváltó irányelv], 
illetve a 2009/81/EK irányelv hatálya alá, a 
szerződés azon részét, amely a jelen 
irányelv hatálya alá tartozó beszerzést 
képezi, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni.

A (3) és (4) bekezdésre is figyelemmel:

a) olyan szerződések esetében, amelyek 
tárgya a jelen irányelv hatálya alá tartozó 
beszerzés, valamint olyan beszerzés, amely 
a [2004/17/EK irányelvet felváltó irányelv]
hatálya alá tartozik, illetve más módon 
nem tartozik ezen irányelv hatálya alá, a
szerződés azon részét, amely a jelen 
irányelv hatálya alá tartozó beszerzést 
képezi, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni.

A közbeszerzési szerződésekre és a 
koncessziós szerződésekre jellemző 
elemeket tartalmazó vegyes szerződések 
esetében a szerződés azon részét, amely a 
jelen irányelv hatálya alá tartozó szerződést 
képezi, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni.

b) a közbeszerzési szerződésekre és a 
koncessziós szerződésekre jellemző 
elemeket tartalmazó vegyes szerződések 
esetében a szerződés azon részét, amely a 
jelen irányelv hatálya alá tartozó szerződést 
képezi, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni;

Ha a szóban forgó szerződés különböző 
részei objektíve nem elkülöníthetők, ezen 
irányelv alkalmazását az említett szerződés 

c) ha a szóban forgó szerződés különböző 
részei objektíve nem elkülöníthetők, ezen 
irányelv alkalmazását az említett szerződés 
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fő tárgya alapján kell megállapítani. fő tárgya alapján kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy ne legyen átfedés ezen irányelv és a védelmi közbeszerzésekre 
alkalmazandó szabályok között.

Módosítás 380
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződésekre és a 
koncessziós szerződésekre jellemző 
elemeket tartalmazó vegyes szerződések 
esetében a szerződés azon részét, amely a 
jelen irányelv hatálya alá tartozó 
szerződést képezi, annak rendelkezéseivel 
összhangban kell odaítélni.

A közbeszerzési szerződésekre és a 
koncessziós szerződésekre jellemző 
elemeket tartalmazó vegyes szerződések 
esetében, a jelen irányelv alkalmazásának 
módját az adott szerződés fő tárgya 
alapján határozzák meg.

Or. es

Módosítás 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azon szerződések esetében, melyek 
tárgya az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
közbeszerzés, valamint a 2009/81/EK 
irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzés 
és egyéb elemek, a szerződést a 
2009/81/EK irányelv szerint kell odaítélni, 
feltéve hogy egyetlen szerződés odaítélése 
objektív okokkal indokolható.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy ne legyen átfedés ezen irányelv és a védelemre vonatkozó 
szabályok között.

Módosítás 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Azon szerződések esetében, melyek 
tárgya ezen irányelv és a 2009/81/EK 
irányelvhatálya alá tartozó közbeszerzés, 
valamint hatálya az egyik irányelv alá sem 
tartozó közbeszerzés és egyéb elemek, a 
szerződésre nem vonatkozik ez az irányelv, 
feltéve hogy egyetlen szerződés odaítélése 
objektív okokkal indokolható. Egyetlen 
szerződés odaítéléséről azonban nem 
hozható döntés azzal a céllal, hogy 
kizárják a szerződéseket az irányelv 
alkalmazása alól.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy ne legyen átfedés ezen irányelv és a védelmi közbeszerzésekre 
alkalmazandó szabályok között.

Módosítás 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 5 000 000 EUR az építési beruházásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 

a) 8 000 000 EUR az építési beruházásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
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esetében; esetében;

Or. en

Módosítás 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 5 000 000 EUR az építési beruházásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
esetében;

a) 7 500 000 EUR az építési beruházásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
esetében;

Or. en

Módosítás 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 130 000 EUR a központi kormányzati 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre és 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések, valamint az említett szervek 
által szervezett tervpályázatok esetében; a 
honvédelem területén működő ajánlatkérő 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződések 
esetében az említett értékhatár csak azokra 
a szerződésekre érvényes, amelyekben a 
III. mellékletben foglalt termékek 
szerepelnek;

b) 300 000 EUR a központi kormányzati 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre és 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések, valamint az említett szervek 
által szervezett tervpályázatok esetében; a 
honvédelem területén működő ajánlatkérő 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződések 
esetében az említett értékhatár csak azokra 
a szerződésekre érvényes, amelyekben a 
III. mellékletben foglalt termékek 
szerepelnek;

Or. en
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Módosítás 386
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 130 000 EUR a központi kormányzati 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre és 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések, valamint az említett szervek 
által szervezett tervpályázatok esetében; a 
honvédelem területén működő ajánlatkérő 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződések 
esetében az említett értékhatár csak azokra 
a szerződésekre érvényes, amelyekben a 
III. mellékletben foglalt termékek 
szerepelnek;

b) 260 000 EUR a központi kormányzati 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre és 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések, valamint az említett szervek 
által szervezett tervpályázatok esetében; a 
honvédelem területén működő ajánlatkérő 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződések 
esetében az említett értékhatár csak azokra 
a szerződésekre érvényes, amelyekben a 
III. mellékletben foglalt termékek 
szerepelnek;

Or. nl

Módosítás 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 130 000 EUR a központi kormányzati 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre és 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések, valamint az említett szervek 
által szervezett tervpályázatok esetében; a 
honvédelem területén működő ajánlatkérő 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződések 
esetében az említett értékhatár csak azokra 
a szerződésekre érvényes, amelyekben a 
III. mellékletben foglalt termékek 
szerepelnek;

b) 195 000 EUR a központi kormányzati 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre és 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések, valamint az említett szervek 
által szervezett tervpályázatok esetében; a 
honvédelem területén működő ajánlatkérő 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződések 
esetében az említett értékhatár csak azokra 
a szerződésekre érvényes, amelyekben a 
III. mellékletben foglalt termékek 
szerepelnek;

Or. en
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Módosítás 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 200 000 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében;

c) 400 000 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében;

Or. de

Indokolás

Az alacsony értékhatár ellentmond a szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti legkedvezőbb 
arány elérésére irányuló célkitűzésnek. Az épületek takarítására vonatkozó szerződések 
megkötésekor például általános gyakorlat, hogy egy nagy közigazgatási rendeltetésű épület 
takarítását több kisebb épületével együtt írják ki a szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti 
összességében véve jó arány elérése érdekében. Amennyiben az ajánlatkérő szerv gazdasági 
szempontból jó eredményt kíván elérni, a szerződés értéke rendszerint meghaladja az 
értékhatárt.

Módosítás 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 200 000 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében;

c) 400 000 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében;

Or. en
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Módosítás 390
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 200 000 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében;

c) 400 000 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében;

Or. nl

Módosítás 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 200 000 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében;

c) 300 000 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében;

Or. en

Módosítás 392
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A tagállamok a 4. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti 
rendelkezések tekintetében dönthetnek 
úgy, hogy nem alkalmaznak 
versenytárgyalásos eljárást uniós szinten, 
amennyiben a beszerzés értéke 
200 000 EUR és 1 000 000 EUR között 
van.

Or. da

Módosítás 393
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 500 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás az A. és B. rész szerinti szolgáltatások közötti különbségtétel újbóli bevezetéséhez 
kapcsolódik.

Módosítás 394
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 500 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 

törölve
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szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

Or. da

Módosítás 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 500 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

d) 1 000 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

Or. de

Indokolás

A szociális szolgáltatásokra és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó értékhatár 
hozzáigazítása a közüzemi irányelvben foglalt értékhez, amelynek összege 1 000 000 EUR. Az 
értéknek azonosnak kell lennie, hiszen mindkét esetben ugyanazokról a szolgáltatásokról van 
szó. Ez azért is tűnik helyénvalónak, mert a szociális szolgáltatások nyújtásának helyszíne 
rendszerint korlátozott, jelentősége ezért kevés a belső piac szempontjából.

Módosítás 396
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 500 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

d) 1 000 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

Or. en
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Módosítás 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 500 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

d) 1 000 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

Or. en

Módosítás 398
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 500 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

d) 1 000 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

Or. nl

Módosítás 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 500 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

d) 1 000 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

Or. en
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Módosítás 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 500 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

d) 1 000 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

Or. en

Indokolás

A szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó küszöbértéket össze kell 
hangolni a közüzemi irányelv küszöbértékeivel (a bizottsági javaslat 12c. cikke), ami 
1 000 000EUR. Ez annál is inkább megfelelőnek tűnik, mivel a szociális szolgáltatásokat 
rendszerint leginkább helyben biztosítják és a belső piac számára kevesebb relevanciával 
bírnak.

Módosítás 401
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 500 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

d) 500 000 EUR a XVI. B. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

Or. fr

Módosítás 402
Kerstin Westphal
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 500 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

d) 1 000 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

Or. de

Indokolás

A közbeszerzési és a közüzemi irányelvben (ez utóbbi esetében a bizottsági javaslat 12c. 
cikkében) foglalt, 1 000 000 EUR-s értékhatárnak egységesnek kell lenni, hiszen mindkét 
esetben ugyanazokról a szolgáltatásokról van szó, és egységes jogalkalmazásra van szükség. 
Ez azért is tűnik helyénvalónak, mert a szociális szolgáltatások nyújtásának helyszíne 
rendszerint korlátozott, jelentősége ezért kevés a belső piac szempontjából.

Módosítás 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 500 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

d) 750 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

Or. en

Módosítás 404
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) 500 000 EUR nem nyereségorientált 
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civil társadalmi szervezetek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések és az ilyen 
szervezetek által szervezett tervpályázatok 
esetében még akkor is, ha „közjogi 
intézményeknek” tekintik őket;

Or. en

Módosítás 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett küszöbértékeket el nem érő 
építési beruházásokra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
esetén a tagállamok nyílt versenyre 
irányuló olyan nemzeti eljárásokat 
hajtanak végre, amelyek biztosítják a 
Szerződés elveinek, azaz az egyenlő 
hozzáférésnek, a 
megkülönböztetésmentességnek és az 
átláthatóságnak való megfelelést.

Or. en

Módosítás 406
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ajánlatkérő szervek a jelen 
irányelvben foglalt eljárások alkalmazása 
nélkül is odaítélhetnek egyes részekre 
vonatkozó szerződéseket, feltéve, hogy az 
adott rész hozzáadottérték-adó nélküli 
becsült értéke az árubeszerzések és a 

törölve
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szolgáltatások esetében 80 000 EUR-nál, 
az építési beruházások esetében pedig 1 
millió EUR-nál kevesebb. Az ilyen módon, 
ezen irányelv alkalmazása nélkül odaítélt 
részek együttes értéke azonban nem 
haladhatja meg az összes olyan rész 
egybeszámított értékének 20%-át, 
amelyekre a javasolt építési beruházást, a 
hasonló áruk javasolt beszerzését vagy 
szolgáltatások javasolt igénybevételét 
felosztották.

Or. en

Indokolás

A 44. cikkhez fűzött módosításához hasonlóan fel kell vázolni, hogy ezek a rendelkezések 
szükségtelen adminisztratív terhet okoznak anélkül, hogy hozzáadott értéket teremtenének 
például a kkv-k számára.

Módosítás 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ajánlatkérő szervek a jelen 
irányelvben foglalt eljárások alkalmazása 
nélkül is odaítélhetnek egyes részekre 
vonatkozó szerződéseket, feltéve, hogy az 
adott rész hozzáadottérték-adó nélküli 
becsült értéke az árubeszerzések és a 
szolgáltatások esetében 80 000 EUR-nál, 
az építési beruházások esetében pedig 1 
millió EUR-nál kevesebb. Az ilyen módon, 
ezen irányelv alkalmazása nélkül odaítélt 
részek együttes értéke azonban nem 
haladhatja meg az összes olyan rész 
egybeszámított értékének 20%-át, 
amelyekre a javasolt építési beruházást, a 
hasonló áruk javasolt beszerzését vagy 
szolgáltatások javasolt igénybevételét 
felosztották.

(9) Az ajánlatkérő szervek a jelen 
irányelvben foglalt eljárások alkalmazása 
nélkül is odaítélhetnek egyes részekre 
vonatkozó szerződéseket, feltéve, hogy az 
adott rész hozzáadottérték-adó nélküli
becsült értéke az árubeszerzések és a 
szolgáltatások esetében 160 000 EUR-nál, 
az építési beruházások esetében pedig 
2 millió EUR-nál kevesebb. Az ilyen 
módon, ezen irányelv alkalmazása nélkül 
odaítélt részek együttes értéke azonban 
nem haladhatja meg az összes olyan rész 
egybeszámított értékének 20%-át, 
amelyekre a javasolt építési beruházást, a 
hasonló áruk javasolt beszerzését vagy 
szolgáltatások javasolt igénybevételét 
felosztották.
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Or. en

Módosítás 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ajánlatkérő szervek a jelen 
irányelvben foglalt eljárások alkalmazása 
nélkül is odaítélhetnek egyes részekre 
vonatkozó szerződéseket, feltéve, hogy az 
adott rész hozzáadottérték-adó nélküli 
becsült értéke az árubeszerzések és a 
szolgáltatások esetében 80 000 EUR-nál, 
az építési beruházások esetében pedig 1 
millió EUR-nál kevesebb. Az ilyen módon, 
ezen irányelv alkalmazása nélkül odaítélt 
részek együttes értéke azonban nem 
haladhatja meg az összes olyan rész 
egybeszámított értékének 20%-át, 
amelyekre a javasolt építési beruházást, a 
hasonló áruk javasolt beszerzését vagy 
szolgáltatások javasolt igénybevételét 
felosztották.

(9) Az ajánlatkérő szervek a jelen 
irányelvben foglalt eljárások alkalmazása 
nélkül is odaítélhetnek egyes részekre 
vonatkozó szerződéseket, feltéve, hogy az 
adott rész hozzáadottérték-adó nélküli 
becsült értéke az árubeszerzések és a 
szolgáltatások esetében 120 000 EUR-nál, 
az építési beruházások esetében pedig 
1 500 000 EUR-nál kevesebb. Az ilyen 
módon, ezen irányelv alkalmazása nélkül 
odaítélt részek együttes értéke azonban 
nem haladhatja meg az összes olyan rész 
egybeszámított értékének 30%-át, 
amelyekre a javasolt építési beruházást, a 
hasonló áruk javasolt beszerzését vagy 
szolgáltatások javasolt igénybevételét 
felosztották.

Or. en

Módosítás 409
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2014. június 30-tól kezdődően 
kétévente megvizsgálja, hogy a 4. cikk a), 
b) és c) pontjában megállapított 
értékhatárok megfelelnek-e a Kormányzati 
Közbeszerzési Megállapodásban előírt 
értékhatároknak, és szükség esetén 

A Bizottság 2014. június 30-tól kezdődően 
kétévente megvizsgálja, hogy a 4. cikk a), 
b) és c) pontjában megállapított 
értékhatárok megfelelnek-e a Kormányzati 
Közbeszerzési Megállapodásban előírt 
értékhatároknak, és szükség esetén 
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módosítja azokat. módosítja azokat. A Bizottság –
amennyiben lehetséges – emeli az 
értékhatárokat, valamint amennyiben az 
értékhatárokat a Kormányzati 
Közbeszerzési Megállapodás tartalmazza, 
a Bizottság a következő tárgyalások során 
az értékhatárok emelését szorgalmazza. 

Or. nl

Módosítás 410
Toine Manders

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbá a Bizottság – amennyiben 
lehetséges – a harmadik országok 
közbeszerzési szerződésekhez való 
hozzáférése tekintetében biztosítja a 
viszonosság elvének helyes alkalmazását.

Or. nl

Módosítás 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Szolgáltatásnyújtásra irányuló 

közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 
szabályozás

Azokat a szerződéseket, amelyeknek a 
tárgya a XVIA. mellékletben felsorolt 
valamely szolgáltatás, a 39–69. cikk 
szerint kell odaítélni.
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Azokra a szerződésekre, amelyeknek a 
tárgya a XVIB. mellékletben felsorolt 
valamely szolgáltatás, kizárólag a 40. cikk 
és a 48. cikk (1) bekezdése vonatkozik.
Azokat a szerződéseket, amelyeknek a 
tárgya mind a XVIA., mind a XVIB. 
mellékletben felsorolt valamely 
szolgáltatás, a 39–88. cikk szerint kell 
odaítélni, ha a XVIA. mellékletben 
felsorolt szolgáltatások értéke meghaladja 
a XVIB. mellékletben felsorolt 
szolgáltatások értékét. Egyéb esetekben a 
szerződéseket a 40. cikk és a 48. cikk (1) 
bekezdése szerint kell odaítélni.

Or. en

Indokolás

Az A. és B. rész szerinti szolgáltatások közötti különbségtétel újbóli bevezetése.

Módosítás 412
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a és 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan 
közbeszerzési szerződésre, amelynek 
elsődleges célja, hogy az ajánlatkérő szerv 
számára lehetővé tegye postai 
szolgáltatások és postai szolgáltatásokon 
kívüli egyéb szolgáltatások nyújtását.
E cikk alkalmazásában:
„postai szolgáltatások”: olyan 
szolgáltatások, amelyek postai 
küldemények gyűjtését, feldolgozását, 
szállítását és kézbesítését foglalják 
magukban. Ide tartoznak mind a 
97/67/EK irányelvnek megfelelően 
létrehozott egyetemes szolgáltatás hatálya 
alá tartozó, mind az oda nem tartozó 
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szolgáltatások;
„a postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások”: a következő területeken 
nyújtott szolgáltatások:
i. postaszolgálat-irányítási szolgáltatások 
(a feladást megelőző és azt követő 
szolgáltatások, például a „mailroom 
management services”);
ii. elektronikus postával összefüggő és 
teljes mértékben elektronikus úton 
nyújtott hozzáadott-értékű szolgáltatások 
(beleértve kódolt dokumentumok 
elektronikus úton történő biztonságos 
továbbítását, a címkezelési 
szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus 
levelek továbbítását);
iii. az a) pontban nem szereplő postai 
küldeményekhez, így például címzés 
nélküli közvetlen küldeményhez 
kapcsolódó szolgáltatások;
iv. a közös közbeszerzési szójegyzékben 
(CPV) a 66100000-1 és 66720000-3 
közötti hivatkozási számok alatt és a 19. 
cikk c) pontjában meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások, beleértve különösen a 
postai pénzesutalványokat és a postai 
elszámolási számlákról történő 
átutalásokat;
v. bélyeggyűjtői szolgáltatások;
vi. logisztikai szolgáltatások (a fizikai 
kézbesítést és/vagy a raktározást egyéb, 
nem postai funkciókkal vegyítő 
szolgáltatások).

Or. en

Indokolás

Tekintettel a postai szolgáltatások ágazatában a tényleges piaci versennyel kapcsolatos 
helyzetre az ágazat liberalizálását célzó uniós szabályok végrehajtását követően, a 
közbeszerzési szerződéseket ezen a területen ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól, mivel 
azok célja elsősorban az, hogy lehetővé tegyék az ajánlatkérő szervek számára, hogy bizonyos 
tevékenységeket végezzenek a postai ágazatban.
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Módosítás 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Rögzített árrendszer hatálya alá tartozó 

áruk kizárása
Ez az irányelv nem alkalmazandó továbbá 
törvényben rögzített árú termékek vagy 
szolgáltatások nyújtására irányuló 
szerződések esetén.

Or. en

Módosítás 414
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Ezen irányelv nem alkalmazandó a 2. cikk 
(1) bekezdésének 11a. (új) pontja szerinti 
szolgáltatási koncessziókra.

Or. de

Módosítás 415
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk
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Ez az irányelv nem alkalmazandó arra a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
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.

Or. de

Módosítás 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Különleges kizárások a postai 

szolgáltatások terén
Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan 
közbeszerzési szerződésre, amelynek 
elsődleges célja, hogy az ajánlatkérő szerv 
számára lehetővé tegye postai 
szolgáltatások és postai szolgáltatásokon 
kívüli egyéb szolgáltatások nyújtását.
E cikk alkalmazásában:
„postai szolgáltatások”: olyan 
szolgáltatások, amelyek postai 
küldemények gyűjtését, feldolgozását, 
szállítását és kézbesítését foglalják 
magukban. Ide tartoznak mind a 
97/67/EK irányelvnek megfelelően 
létrehozott egyetemes szolgáltatás hatálya 
alá tartozó, mind az oda nem tartozó 
szolgáltatások;
„a postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások”: a következő területeken 
nyújtott szolgáltatások:
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i. postaszolgálat-irányítási szolgáltatások 
(a feladást megelőző és azt követő 
szolgáltatások, például a „mailroom 
management services”);
ii. elektronikus postával összefüggő és 
teljes mértékben elektronikus úton 
nyújtott hozzáadott-értékű szolgáltatások 
(beleértve kódolt dokumentumok 
elektronikus úton történő biztonságos 
továbbítását, a címkezelési 
szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus 
levelek továbbítását);
iii. az a) pontban nem szereplő postai 
küldeményekhez, így például címzés 
nélküli közvetlen küldeményhez 
kapcsolódó szolgáltatások;
iv. a közös közbeszerzési szójegyzékben 
(CPV) a 66100000-1 és 66720000-3 
közötti hivatkozási számok alatt és a 19. 
cikk c) pontjában meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások, beleértve különösen a 
postai pénzesutalványokat és a postai 
elszámolási számlákról történő 
átutalásokat;
v. bélyeggyűjtői szolgáltatások;
vi. logisztikai szolgáltatások (a fizikai 
kézbesítést és/vagy a raktározást egyéb, 
nem postai funkciókkal vegyítő 
szolgáltatások).

Or. en

Módosítás 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Különleges kizárások a postai 

szolgáltatások terén
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Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan 
közbeszerzési szerződésre, amelynek 
elsődleges célja, hogy az ajánlatkérő szerv 
számára lehetővé tegye postai 
szolgáltatások és postai szolgáltatásokon 
kívüli egyéb szolgáltatások nyújtását.
E cikk alkalmazásában:
„postai szolgáltatások”: olyan 
szolgáltatások, amelyek postai 
küldemények gyűjtését, feldolgozását, 
szállítását és kézbesítését foglalják 
magukban. Ide tartoznak mind a 
97/67/EK irányelvnek megfelelően 
létrehozott egyetemes szolgáltatás hatálya 
alá tartozó, mind az oda nem tartozó 
szolgáltatások;
„a postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások”: a következő területeken 
nyújtott szolgáltatások:
i. postaszolgálat-irányítási szolgáltatások 
(a feladást megelőző és azt követő 
szolgáltatások, például a „mailroom 
management services”);
ii. elektronikus postával összefüggő és 
teljes mértékben elektronikus úton 
nyújtott hozzáadott-értékű szolgáltatások 
(beleértve kódolt dokumentumok 
elektronikus úton történő biztonságos 
továbbítását, a címkezelési 
szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus 
levelek továbbítását);
iii. az a) pontban nem szereplő postai 
küldeményekhez, így például címzés 
nélküli közvetlen küldeményhez 
kapcsolódó szolgáltatások;
iv. a közös közbeszerzési szójegyzékben 
(CPV) a 66100000-1 és 66720000-3 
közötti hivatkozási számok alatt és a 19. 
cikk c) pontjában meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások, beleértve különösen a 
postai pénzesutalványokat és a postai 
elszámolási számlákról történő 
átutalásokat;
v. bélyeggyűjtői szolgáltatások;
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vi. logisztikai szolgáltatások (a fizikai 
kézbesítést és/vagy a raktározást egyéb, 
nem postai funkciókkal vegyítő 
szolgáltatások).

Or. en

Indokolás

A klasszikus irányelv nem alkalmazandó azokra a szerződésekre, amelyeket kizártak a 
közüzemi irányelv hatálya alól. Tekintettel a postai szolgáltatások ágazatában a tényleges 
piaci versennyel kapcsolatos helyzetre az ágazat liberalizálását célzó uniós szabályok 
végrehajtását követően, a közbeszerzési szerződéseket ezen a területen ki kell zárni ezen 
irányelv hatálya alól, mivel azok célja elsősorban az, hogy lehetővé tegyék az ajánlatkérő 
szervek számára, hogy bizonyos tevékenységeket végezzenek a postai ágazatban.

Módosítás 418
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) műsorszolgáltatók által odaítélt, 
audiovizuális médiaszolgáltatásokra szánt 
programanyagok megvétele, fejlesztése, 
gyártása vagy közös gyártása, illetve a 
audiovizuális médiaszolgáltatóknak 
odaítélt, a közvetítési időre vonatkozó 
szerződések;

b) műsorszolgáltatók által odaítélt, 
audiovizuális médiaszolgáltatásokra szánt 
programanyagok és kapcsolódó előkészítő 
szolgáltatások megvétele, fejlesztése, 
gyártása vagy közös gyártása, illetve a 
audiovizuális médiaszolgáltatóknak 
odaítélt, a közvetítési időre vonatkozó 
szerződések, mivel az audiovizuális 
médiaszolgáltatások magukban foglalnak 
minden elektronikus hálózat 
igénybevételével történő továbbítást és 
elosztást;

Or. fr

Indokolás

A médiaágazatban végrehajtott technológiai fejlesztések figyelembevétele e bekezdés 
megszövegezésében.
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Módosítás 419
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

törölve

Or. en

Módosítás 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

c) választottbírói és békéltetési szolgáltatás
és a következő jogi szolgáltatások 
bármelyike:

i. ügyfeleknek a 77/249/EGK irányelv 1. 
cikke szerinti ügyvédek általi jogi 
képviselete peres eljárásban tagállamok 
nemzeti bíróságai, törvényszékei vagy 
állami hatóságai előtt;
ii. a közjegyzők által a dokumentumok 
hitelesítésével kapcsolatban nyújtandó 
szolgáltatások;
iii. meghatalmazottak, kinevezett 
gondnokok által nyújtott jogi 
szolgáltatások és egyéb jogi 
szolgáltatások, amelyeket az érintett 
tagállam bírósága vagy törvényszéke által 
kijelölt szolgáltató nyújt;
iv. olyan egyéb jogi szolgáltatások, 
amelyek a tagállamokban – még ha eseti 
jelleggel is – a közigazgatási tevékenység 
végrehajtásához kapcsolódnak;

Or. en
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Módosítás 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás, valamint a közszolgálati 
feladatot ellátó személyek – különösen a 
közjegyzők – tevékenysége, akiket törvény 
kötelez a függetlenségre és 
pártatlanságra;

Or. de

Módosítás 422
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás, valamint a bíróság előtti 
képviseletet magában foglaló ügyvédi 
szolgáltatás;

Or. fr

Módosítás 423
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás, beleértve a vitarendezési 
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szolgáltatásokat is;

Or. en

Indokolás

A „vitarendezési szolgáltatás” olyan konkrét békéltetési szolgáltatás, amely magas- vagy 
mélyépítési munkálatokról szóló szerződéseknél a Világbank által elfogadott nemzetközi 
FIDIC-feltételek alkalmazásához kapcsolódik.

Módosítás 424
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás, jogi szolgáltatás, valamint 
közjegyzői szolgáltatás;

Or. de

Módosítás 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás, valamint a köztisztviselő 
eljárása, akire nézve kötelező a 
függetlenség és részrehajlás nélküliség 
elve; 

Or. pl

Módosítás 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a következő jogi szolgáltatások 
bármelyike:
i. ügyfeleknek a 77/249/EGK irányelv 1. 
cikke szerinti ügyvédek általi jogi 
képviselete peres eljárásban tagállamok 
nemzeti bíróságai, törvényszékei vagy 
állami hatóságai előtt;
ii. a közjegyzők által a dokumentumok 
hitelesítésével kapcsolatban nyújtandó 
szolgáltatások;
iii. meghatalmazottak, kinevezett 
gondnokok által nyújtott jogi 
szolgáltatások és egyéb jogi 
szolgáltatások, amelyeket az érintett 
tagállam bírósága vagy törvényszéke által 
kijelölt szolgáltató nyújt;
iv. olyan egyéb jogi szolgáltatások, 
amelyek a tagállamokban – még ha eseti 
jelleggel is – a közigazgatási tevékenység 
végrehajtásához kapcsolódnak;

Or. en

Indokolás

Ez kompromisszumos megoldás arra, hogy a B. rész szerinti szolgáltatásokat ne kelljen 
visszailleszteni. A módosítás további kivételeket vezet be az irányelvek alkalmazandósága 
alól, miközben megőrzi az új, szociális és egyéb szolgáltatásokról szóló cikket, amelyet 
ugyanezen tevékenység részeként kiszélesítettek, továbbá megkétszerezték a küszöbértéket.

Módosítás 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a következő jogi szolgáltatások:
i. ügyfeleknek a 77/249/EGK irányelv 1. 
cikke szerinti ügyvédek általi jogi 
képviselete peres eljárásban tagállamok 
nemzeti bíróságai, törvényszékei vagy 
állami hatóságai előtt,
ii. dokumentumok közjegyző általi 
hitelesítése,
iii. meghatalmazottak vagy kirendelt 
gondnokok által nyújtott jogi 
szolgáltatások vagy egyéb, a tagállami 
bíróságok előtt nyújtott jogi 
szolgáltatások,
iv. olyan egyéb jogi szolgáltatások, 
amelyek a tagállamokban – még ha eseti 
jelleggel is – a közigazgatási tevékenység 
végrehajtásához kapcsolódnak.

Or. de

Indokolás

A közjegyzői tevékenységek az irányelv hatálya alá történő bevonása érintené a tagállamok 
arra irányuló hatáskörét, hogy a közjegyzőket igazságszolgáltatási funkciójával ruházzák fel, 
ennélfogva megtiltsák a közjegyzők számára a kereskedelmi magatartást és törvényi 
szabályozás útján meghatározzák a javadalmazást. A közjegyzői szolgáltatások esetében eleve 
nem lehet elérni a beszerzési eljárások célkitűzéseit, azaz a költségekre és szolgáltatásokra 
irányuló versenyt.

Módosítás 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
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értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek; 

értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek, vagy az ajánlatkérő szervek 
pénz vagy tőke előteremtése érdekében 
végzett ügyletei; 

Or. en

Módosítás 429
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, az ajánlatkérő szervek által 
pénzeszközök vagy tőke előteremtését 
szolgáló ügyletek, jegybanki 
szolgáltatások, valamint az Európai 
Pénzügyi Stabilitási Eszköz segítségével 
végrehajtott műveletek;

Or. de

Módosítás 430
Kerstin Westphal

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
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értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

értelmében, az ajánlatkérő szervek által 
pénzeszközök vagy tőke előteremtését 
szolgáló ügyletek, jegybanki 
szolgáltatások, valamint az Európai 
Pénzügyi Stabilitási Eszköz segítségével 
végrehajtott műveletek;

Or. de

Indokolás 

Az önkormányzatok jelenleg legalább 20 banktól kérnek hitelajánlatot, és ez nem okoz 
bonyodalmakat. Amennyiben a bankoknak – az eddigi pár órával szemben – hosszabb időn 
keresztül fenn kell tartaniuk feltételeiket, anélkül hogy megfelelően refinanszírozhatnák 
magukat, ezután ún. árfolyamswapokat kellene beszámítani a hitel rendelkezésre 
bocsátásának időpontjára. Ennek költségei meghaladják az önkormányzati hitelekre 
vonatkozó jelenlegi feltételeket és jelentősen megnövelnék a közszféra finanszírozási 
költségeit.

Módosítás 431
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek; 

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, az ajánlatkérő szervek pénz 
vagy tőke előteremtése érdekében végzett 
ügyletei, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek; 

Or. en

Módosítás 432
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, az 
Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz 
segítségével végrehajtott műveletek, 
valamint az ajánlatkérő szervek számára 
pénzeszközök vagy tőke előteremtését 
szolgáló ügyletek;

Or. de

Módosítás 433
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, az ajánlatkérő szervek 
számára pénzeszközök vagy tőke 
előteremtését szolgáló ügyletek, jegybanki 
szolgáltatások, valamint az Európai 
Pénzügyi Stabilitási Eszköz segítségével 
végrehajtott műveletek;

Or. de

Indokolás

Az állami hitelekre vonatkozó közbeszerzési kötelezettség csökkenti a közfinanszírozási 
eljárások gyakorlati jellegét és jelentősen növeli az azokkal járó költségeket. A pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó kivételnek ezért a pénzbefektetésekre és pénzeszközök 
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előteremtésére is vonatkoznia kell.

Módosítás 434
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) polgári védelem, katasztrófamegelőzés 
és mindennapi veszélymegelőzés;

Or. de

Módosítás 435
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a pénzeszköz- vagy tőkeszerzést, 
befektetéseket vagy közbeszerzési 
szerződéseik odaítélésének finanszírozását 
szolgáló pénzügyi műveletek;

Or. de

Módosítás 436
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az ajánlatkérő szervek pénz- vagy 
tőkeellátására irányuló műveletek.

Or. fr
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Indokolás

A kölcsönnel történő újrafinanszírozással kapcsolatban az állami ügyfeleknek biztosított 
mentesség megszüntetése a kamatlábakra kedvezőtlen hatást gyakorló bizonytalanságot kelt, 
valamint a mentességben részesülő pénzügyi piacok számára kedvező versenytorzítást idéz 
elő.

Módosítás 437
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) az EU-Szerződésekkel összhangban 
álló különleges vagy kizárólagos jogok 
alapján megkötendő szerződések;

Or. de

Módosítás 438
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) munkaviszony; e) munkaviszony, beleértve az ideiglenes 
személyzet kiküldetését is;

Or. en

Módosítás 439
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) munkaviszony; e) munkaviszony és a kötelező szociális 
védelmi rendszer;

Or. fr

Módosítás 440
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) munkaviszony; e) munkaviszony vagy kollektív 
megállapodások, amelyek hozzájárulnak a 
munka- és foglalkoztatási körülmények 
javításához;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az Európai Bíróságnak a C-271/08. sz., Bizottság kontra Németország 
ügyben hozott ítéletével kapcsolatban felmerült aggályok kezelése. A javasolt szöveg a C-
67/97. sz. Albany-ügyben hozott ítélet 59. pontján alapul, amelynek célja, hogy kizárja azokat 
a kollektív megállapodásokat – többek között a kiegészítő nyugdíjrendszerekre, biztosításokra 
stb. vonatkozó egyezményeket –, amelyek hozzájárulnak a munka- és foglalkoztatási feltételek 
javításához.

Módosítás 441
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) általános gazdasági érdekű 
szolgáltatási szerződések, amelyek 
biztosítják az uniós jogszabályoknak való 
megfelelést, és amelyek odaítélésére nyílt, 
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átlátható és megkülönböztetésmentes 
eljárás után kerül sor;

Or. en

Módosítás 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) polgári védelem, katasztrófamegelőzés 
és mindennapi veszélymegelőzés;

Or. de

Indokolás

A gazdaságossághoz hasonló feltételek nem játszhatnak döntő szerepet a polgári védelem és a 
katasztrófamegelőzés területén megkötött szerződések esetén. Ez különösen vonatkozik a 
sürgősségi ellátásra, amelyet el kell határolni a betegszállítástól. A sürgősségi ellátás 
esetében nagyszámú önkéntes segítőre van szükség főként a vidéki településeken, a 
közbeszerzési jog alkalmazása pedig veszélybe sodorná ezt az önkéntes alapon működő 
rendszert.

Módosítás 443
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) polgári védelem, vészhelyzeti 
felkészülés és reagálás és vészhelyzeti 
egészségügyi szolgáltatások;

Or. en
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Módosítás 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) polgári védelem, katasztrófamegelőzés 
és mindennapi veszélymegelőzés;

Or. de

Indokolás

Ide tartozik különösen a sürgősségi ellátás, amely a mindennapi veszélymegelőzés részét 
képezi, és amelyet el kell határolni a betegszállítástól. A polgári védelem és a 
katasztrófamegelőzés a mindennapi veszélymegelőzés keretében történő és a polgárok érdekét 
szolgáló sikeres biztosításához elegendőnek kell lennie az elsődleges jog elvei 
alkalmazásának.

Módosítás 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a közös közbeszerzési szójegyzékben 
(CPV) a 55100000-1 és 55524000-9, 
valamint a 98340000-8 és 98341100-6 
közötti hivatkozási számok alatt szereplő 
szállodai és éttermi szolgáltatások, 
amennyiben a szolgáltatásokat csak 
meghatározott régióban található 
gazdasági szereplők nyújthatják;

Or. en

Módosítás 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződés, amelyet egy 
ajánlatkérő szerv egy 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.

Or. de

Indokolás

Az uniós Szerződések kifejezetten biztosítják a tagállamok számára a jogot arra, hogy 
kizárólagos jogokat ruházhassanak át. Ezt bele kell foglalni a közbeszerzési szabályokba.

Módosítás 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelvnek kizárólag a 40., 41. és 
48. cikke alkalmazandó azokra a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződésekre, amelyek 
tárgya a következő:
a) szállítási mellék- és kiegészítő 
szolgáltatások;
b) jogi szolgáltatások;
c) épülettakarítás;
d) szárazföldi közlekedési szolgáltatások, 
ideértve a páncélozott járművel végzett 
szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat;
e) nyomozási és biztonsági szolgáltatások.
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Or. de

Indokolás

Az A. és B. rész szerinti szolgáltatások közötti különbségtétel elgondolását meg kell őrizni, 
mivel e különbségtétel megszüntetése a gyakorlatban jelentősen növelné az adminisztratív 
terheket. Az eljárás további egyszerűsítése érdekében azonkívül még több, a jelenlegi jog 
szerinti A szolgáltatást kell B. rész szerinti szolgáltatásként besorolni.

Módosítás 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 449
Kerstin Westphal

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kizárólagos jog alapján odaítélt, 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződések: ez az irányelv nem 
alkalmazandó arra a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződésre, 
amelyet egy ajánlatkérő szerv egy másik 
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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.

Or. de

Indokolás

A hatályos 2004/18/EK irányelv kizárja azokat az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződéseket, amelyeket olyan kizárólagos jog alapján ítélnek oda, amelyet az EU-
Szerződésekkel összeegyeztethető, (kihirdetett) törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezés értelmében e szervek élveznek. Ezek a kizárólagos jogok megfelelnek annak a 
lehetőségnek, amelyet EU-Szerződésben biztosít a tagállamok számára az ilyen kizárólagos 
jogok átruházására vonatkozóan.

Módosítás 450
Kerstin Westphal

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Polgári védelem, katasztrófamegelőzés és 
mindennapi veszélymegelőzés

Or. de

Indokolás

A veszélyek megelőzése, mint például a katasztrófamegelőzés és a sürgősségi ellátás a 
mindennapi veszélymegelőzés feladatai közé tartozik, és ezeket a közszférának kell 
biztosítania.

Módosítás 451
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés b) pontjában említett 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
magukban foglalnak minden elektronikus 
hálózat igénybevételével történő
továbbítást és elosztást.

törölve

Or. fr

Indokolás

Lásd a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjához fűzött módosítást.

Módosítás 452
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Kizárólagos jogok alapján odaítélt, 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések
Ez az irányelv nem alkalmazható arra a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
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.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi 2004/18/EK irányelv 18. cikkének ismételt bevezetése. Ez a cikk fontos az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások működése szempontjából; kizárja azokat a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződéseket, amelyek olyan kizárólagos jogon 
alapulnak, amelyeket a Szerződéssel összeegyeztethető, kihirdetett törvényi, rendeleti vagy 
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közigazgatási rendelkezések rögzítenek. Az Európai Bíróság ezt a rendelkezést alkalmazta a 
C-360/96. sz. ügyben hozott ítéletében.

Módosítás 453
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
10 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. cikk
Az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyedi rendszerek

Ez az irányelv nem alkalmazandó azokra 
a kipróbált tagállami eljárásokra, amelyek 
az igénybevevő szabad 
szolgáltatóválasztásán alapulnak (azaz az 
utalványrendszerre, a szabad választáson 
alapuló modellre, a háromoldalú 
kapcsolatokra), valamint arra az elvre, 
hogy a jogi formától függetlenül minden 
olyan szolgáltató szolgáltatásnyújtását 
engedélyezni kell, amely képes eleget 
tenni a korábban törvényben lefektetett 
feltételeknek, feltéve hogy figyelembe 
veszik az egyenlő bánásmód, az 
átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség általános 
elveit.

Or. en

Módosítás 454
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
10 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10c. cikk
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Szolgáltatási koncesszió
A 10a. cikk alkalmazásának sérelme 
nélkül, ez az irányelv nem vonatkozik a 2. 
cikk 23a. pontjában meghatározott 
szolgáltatási koncessziókra.

Or. en

Módosítás 455
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
[...]

Or. en

Módosítás 456
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek által egy másik jogi 
személynek odaítélt szerződés nem tartozik 
a jelen irányelv hatálya alá az alábbi 
feltételek együttes teljesülése esetén:

(1) A tagállamok kizárólagos hatáskörébe 
tartozó közhatalmi jogkör annak 
eldöntése, hogy az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások vagy a szociális 
szolgáltatások kezelése céljából teljes 
mértékben állami struktúrát vezetnek-e 
be.
Az ajánlatkérő szervek által egy másik jogi 
személynek odaítélt szerződés nem tartozik 
a jelen irányelv hatálya alá az alábbi 
feltételek együttes teljesülése esetén:

Or. fr
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Módosítás 457
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlatkérő szerv olyan ellenőrzést 
gyakorol az érintett jogi személy felett, 
amely hasonló ahhoz az ellenőrzéshez, 
amelyet saját szervezeti egységei felett 
gyakorol;

a) az ajánlatkérő szerv olyan ellenőrzést 
gyakorol az érintett jogi személy felett, 
amely hasonló ahhoz az ellenőrzéshez, 
amelyet saját szervezeti egységei felett 
gyakorol, azaz, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében. Az ilyen ellenőrzés 
meglétének megállapításához olyan 
elemek is figyelembe vehetők, mint az 
ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő 
testületeken belüli képviselet szintje, az 
alapszabályban ezzel kapcsolatban 
szereplő pontos meghatározások vagy a 
tulajdonjog;

Or. fr

Indokolás

Az „in-house” (saját eszközök felhasználása) fogalmát meghatározó és az ilyen 
szerződéseknek az irányelv alkalmazási köréből történő kizárását indokolttá tevő kritériumok 
tisztázása. A „hasonló ellenőrzés” kifejezés az Európai Unió Bíróságának ítélkezési 
gyakorlatából származik, és megerősíti az ajánlatkérő szerv által az ellenőrzött jogalany felett 
gyakorolt ellenőrzés kritériumát. Az azonosítás megkönnyítése érdekében a hasonló 
ellenőrzés fogalmát (a személyszállítási közszolgáltatásról szóló) 1370/2007/EK rendeletből 
átvett elemek is pontosítják.

Módosítás 458
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv 
vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

törölve

Or. fr

Módosítás 459
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) a szerződéstől függően az érintett jogi 
személy tevékenységeinek legalább 80%-át
az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv 
vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. en

Módosítás 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy a szerződés 
tárgyát képező tevékenységeinek legalább 
80%-át az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő 
szerv vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. de
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Indokolás

Az önkormányzati vállalkozások esetében a különböző szektorokban végzett tevékenységek egy 
közös tulajdoni szerkezetben való egyesítése fontos szinergiákkal jár, amelyeket a 
közbeszerzési jognak nem szabadna aláásnia. A lényegességi kritérium alkalmazása 
szempontjából fontos árbevételeket ezért a szerződés tárgyát képező tevékenységekből eredő 
árbevételekre kell korlátozni.

Módosítás 461
Barbara Weiler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 85%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. de

Módosítás 462
Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek többségét az ellenőrzést 
gyakorló ajánlatkérő szerv vagy az általa 
ellenőrzött más jogi személyek számára 
végzik;

Or. nl

Módosítás 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) a jogi személy alapvetően az ellenőrzést 
gyakorló ajánlatkérő szerv vagy más, ezen 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött jogi 
személyek számára végez tevékenységet. 
Akkor vélelmezhető, hogy a jogi személy 
alapvetően az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy más, ezen 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött jogi 
személyek számára végez tevékenységet, 
ha a szerződés tárgyát képező 
tevékenységének legalább 90%-át a fenti 
jogi személy(ek) számára végzi.

Or. de

Indokolás

A javaslat az Európai Bíróság C-107/98. sz. ügyben hozott ítéletét egy „biztonságos kikötőre” 
vonatkozó záradékkal kombinálja, és ezzel megdönthető vélelmet állít fel a házon belüli 
tevékenység fennállására vonatkozóan.

Módosítás 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 80%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. en

Módosítás 465
Philippe Juvin
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy átlagos 
összforgalmának legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. fr

Indokolás

Az „in-house” (saját eszközök felhasználása) fogalmát meghatározó kritériumok tisztázása: a 
„tevékenységek 90%-a” kifejezés az ítélkezési gyakorlat egyik fogalmát („a tevékenységek 
nagyobb része” fogalmát) tisztázza, a másikat viszont nem pontosítja, és ez indokolja az 
„átlagos összforgalmának legalább 90%”-ára vonatkozó javaslat bevezetését.

Módosítás 466
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy a szerződés 
tárgyát képező tevékenységeinek legalább 
80%-át az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő 
szerv vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. de

Módosítás 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek alapvető részét az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát tükrözi.

Módosítás 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 100%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. it


