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Módosítás 469
Cristian Silviu Buşoi

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 valamennyi 
tevékenységét az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy az általa ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzik;

Or. en

Indokolás

A verseny védelme érdekében ezt a kivételt a minimálisra kell korlátozni. Ennélfogva elő kell 
írni, hogy valamennyi tevékenységet, azaz a jogi személy tevékenységeinek 100%-át el kell 
végezni az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv számára.

Módosítás 470
Marian Harkin

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 90%-át 
teljességében az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy az általa ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzik;

Or. en

Indokolás

A hatóság háttértevékenysége tisztességtelen versenyt eredményez, amikor a hatóság 
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közvetlenül vagy közvetve a piacon működik. A verseny mentességét a teljes mértékben az 
ajánlatkérő szerv ellenőrzése alá tartozó hatóságoknak odaítélt szerződésekre kell korlátozni, 
és nem szabad megengedni az ilyen szervezetekben való magánjogi érdekeltséget. Ez az 
irányelv lehetőséget teremt a közforrások legjobb felhasználását szavatoló szabályok 
egyértelművé tételére és egyszerűsítésére.

Módosítás 471
Riikka Manner

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 valamennyi 
tevékenységét az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy az általa ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzik;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata azt jelenti, hogy a közszférabeli szervezet számára közvetlenül is 
odaítélhető a szerződés e szervezet közszférabeli ellenőrző szervezete által, és ezt követően 
10%-os részesedéssel mehet a piacra. Ez a 10% természetesen eurómilliókat jelenthet, ami 
számos üzleti területen jelentős mértékben torzítaná a versenyt. Nincsenek egyenlő 
versenyfeltételek, ha a közszférabeli szervezet a magánszférabeli szervezetekkel egy 
versenypiacon értékesíthet szolgáltatásokat és termékeket.

Módosítás 472
Toine Manders

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 50%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;
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Or. nl

Módosítás 473
Françoise Castex

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 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv 
nevében vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. fr

Módosítás 474
Christel Schaldemose

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 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik. Hulladékégető művekre 
vonatkozóan ezt a minimális mértéket 
50%-ban állapítják meg. 

Or. da

Módosítás 475
Marian Harkin

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

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

törölve

Or. en

Indokolás

A hatóság háttértevékenysége tisztességtelen versenyt eredményez, amikor a hatóság 
közvetlenül vagy közvetve a piacon működik. A verseny mentességét a teljes mértékben az 
ajánlatkérő szerv ellenőrzése alá tartozó hatóságoknak odaítélt szerződésekre kell korlátozni, 
és nem szabad megengedni az ilyen szervezetekben való magánjogi érdekeltséget. Ez az 
irányelv lehetőséget teremt a közforrások legjobb felhasználását szavatoló szabályok 
egyértelművé tételére és egyszerűsítésére.

Módosítás 476
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen különbséget kell tenni a közszférán belüli együttműködés és a köz- és 
magánszféra közötti partnerség között. Néhány tagállamban azonban a magánjogi 
érdekeltség törvényben előírt kötelezettség lehet.

Módosítás 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

c) csak a magánszféra passzív részvétele 
áll fenn, vagyis olyan részvétel, amely 
semmilyen befolyást nem tesz lehetővé az 
ellenőrzött jogi személy operatív 
tevékenységére.

Or. de

Indokolás

A kizárás csak a magánszféra ellenőrzött jogi személyben való „aktív” részvételére 
vonatkozhat, amelynek révén befolyásolhatók az operatív döntések. Ez a módosítás lehetővé 
teszi a jogi személyben fennálló egyszerű tőkerészesedéseket, így például a csendes tőkét 
anélkül, hogy érintené a házon belüli felállásokra vonatkozó kivételt. Az egyszerű 
tőkerészesedések tekintetében nyitás szükséges, hogy az önkormányzatok megfelelő áron 
kínálhassanak szolgáltatásokat a polgárok számára.

Módosítás 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve ha ezt az 
érintett tagállamokban jogszabályban 
előírták.

Or. de

Indokolás

Néhány tagállamban a történelmi fejlemények és a kialakult struktúrák alapján a jog 
magánjogi érdekelteket ír elő. Az együttműködés e formáinak továbbra is lehetségesnek kell 
lenniük, egyebekben viszont az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően a 
magánszféra mindenfajta részvételét ki kell zárni.

Módosítás 479
Wim van de Camp
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
aktív magánjogi érdekeltek.

Or. nl

Módosítás 480
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben való 
magánjogi érdekeltség nem haladja meg 
szavazati jogának 50%-át.

Or. en

Indokolás

A magánbefektetők csak akkor befolyásolhatják az irányítási döntéseket, ha az ellenőrzött jogi 
személy szavazati jogának több mint 50%-ával rendelkeznek. E módosítás célja, hogy a belső 
beszerzés és a horizontális együttműködés mentességének befolyásolása nélkül tegye lehetővé 
a tiszta tőkebefektetéseket.

Módosítás 481
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az ellenőrzött jogi személynek nincsenek 
olyan érdekeltségei, amelyek távol állnak 
a hozzá kapcsolódó hatóságok érdekeitől;

Or. es
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Módosítás 482
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

Or. es

Módosítás 483
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve

Or. en

Indokolás

Az első albekezdés a) pontja elég egyértelmű, nincs szükség ismétlésre.

Módosítás 484
Wim van de Camp
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve

Or. nl

Módosítás 485
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve

Or. fr

Indokolás

A cikk pontosítása. Lásd a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjára vonatkozó módosítást.

Módosítás 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve

Or. de

Indokolás

A jogi szövegekben a jogszabályi egyszerűsítés kinyilvánított céljának elérése érdekében 
kerülni kell a túlzott magyarázatokat, amelyeket inkább külön útmutatóban, iránymutatásban, 
kézikönyvben vagy a magyarázó bizottsági közleményekben kell rendelkezésre bocsátani. Ezt 
a részt ezért törölni kell. Az Európai Bíróság idevágó ítélkezési gyakorlatán túlmutató 
magyarázat itt nem helyénvaló.

Módosítás 487
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve

Or. de

Módosítás 488
Marian Harkin
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve

Or. en

Indokolás

A hatóság háttértevékenysége tisztességtelen versenyt eredményez, amikor a hatóság 
közvetlenül vagy közvetve a piacon működik. A verseny mentességét a teljes mértékben az 
ajánlatkérő szerv ellenőrzése alá tartozó hatóságoknak odaítélt szerződésekre kell korlátozni, 
és nem szabad megengedni az ilyen szervezetekben való magánjogi érdekeltséget. Ez az 
irányelv lehetőséget teremt a közforrások legjobb felhasználását szavatoló szabályok 
egyértelművé tételére és egyszerűsítésére.

Módosítás 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de
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Indokolás

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 490
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében. A fent említett 
feltételeket megfelelően teljesíteni kell, ha 
egy ajánlatkérő szerv egy általa más 
ajánlatkérő szervekkel közösen ellenőrzött 
jogi személynek ítél oda közbeszerzési 
szerződést.

Or. de

Módosítás 491
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) 
bekezdés, ha egy olyan ellenőrzött 
jogalany, amely maga is ajánlatkérő szerv, 
szerződést ítél oda az ellenőrző 
intézményének vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött 
valamely jogi személynek, feltéve, hogy 
nincsenek magánjogi érdekeltek abban a 

törölve
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jogi személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést.

Or. en

Indokolás

A belső mentességet a minimálisra kell szorítani. Ez a fordított belső mentesség az Európai 
Bíróság Tacka-ügyben hozott döntésének indokolatlan kiterjesztése, és ezért korlátozni 
szükséges.

Módosítás 492
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) 
bekezdés, ha egy olyan ellenőrzött 
jogalany, amely maga is ajánlatkérő szerv, 
szerződést ítél oda az ellenőrző 
intézményének vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött 
valamely jogi személynek, feltéve, hogy 
nincsenek magánjogi érdekeltek abban a 
jogi személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést.

törölve

Or. en

Indokolás

A hatóság háttértevékenysége tisztességtelen versenyt eredményez, amikor a hatóság 
közvetlenül vagy közvetve a piacon működik. A verseny mentességét a teljes mértékben az 
ajánlatkérő szerv ellenőrzése alá tartozó hatóságoknak odaítélt szerződésekre kell korlátozni, 
és nem szabad megengedni az ilyen szervezetekben való magánjogi érdekeltséget. Ez az 
irányelv lehetőséget teremt a közforrások legjobb felhasználását szavatoló szabályok 
egyértelművé tételére és egyszerűsítésére.

Módosítás 493
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy 
intézményeinek vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött valamely 
jogi személynek, feltéve, hogy nincsenek 
magánjogi érdekeltek abban a jogi 
személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést, kivéve a 
magánjogi érdekeltség jogilag kötelező 
formáit.

Or. en

Módosítás 494
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy 
intézményeinek vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött valamely 
jogi személynek, feltéve, hogy nincsenek 
magánjogi érdekeltek abban a jogi 
személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést.

Or. nl

Módosítás 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Indokolás

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy
ellenőrző intézményeinek az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött valamely 
jogi személynek, feltéve, hogy a 
magánszféra csak passzívan vesz részt 
abban a jogi személyben, amelynek 
odaítélték a közbeszerzési szerződést, 
vagyis részvétele nem teszi lehetővé az 
ellenőrzött jogi személy operatív 
tevékenységének befolyásolását.

Or. de
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Indokolás

Itt azokról az esetekről is rendelkezni kell, amikor több ajánlatkérő szerv közösen lát el 
valamilyen közszolgáltatási feladatot.

Módosítás 497
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének, illetve 
intézményeinek, vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött valamely 
jogi személynek, feltéve, hogy nincsenek 
magánjogi érdekeltek abban a jogi 
személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést.

Or. de

Módosítás 498
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy a magánjogi érdekeltség nem 
haladja meg a szavazati jog 50%-át abban 
a jogi személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést.
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Or. en

Indokolás

A magánbefektetők csak akkor befolyásolhatják az irányítási döntéseket, ha az ellenőrzött jogi 
személy szavazati jogának több mint 50%-ával rendelkeznek. E módosítás célja, hogy a belső 
beszerzés és a horizontális együttműködés mentességének befolyásolása nélkül tegye lehetővé 
a tiszta tőkebefektetéseket.

Módosítás 499
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az az ajánlatkérő szerv, amely az (1) 
bekezdés értelmében nem gyakorol 
ellenőrzést egy jogi személy felett, az 
alábbi feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
nélkül is odaítélhet egy szerződést olyan 
jogi személynek, amelyet más ajánlatkérő 
szervekkel együtt ellenőriz:

törölve

a) az ajánlatkérő szervek az érintett jogi 
személy felett a saját szervezeti egységeik 
felett gyakorolt ellenőrzéshez hasonló 
ellenőrzést gyakorolnak közösen;
b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;
c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.
Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:
a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;



AM\908711HU.doc 19/161 PE492.858v01-00

HU

b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;
c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

Or. de

Módosítás 500
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az az ajánlatkérő szerv, amely az (1) 
bekezdés értelmében nem gyakorol 
ellenőrzést egy jogi személy felett, az 
alábbi feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
nélkül is odaítélhet egy szerződést olyan 
jogi személynek, amelyet más ajánlatkérő 
szervekkel együtt ellenőriz:

törölve

a) az ajánlatkérő szervek az érintett jogi 
személy felett a saját szervezeti egységeik 
felett gyakorolt ellenőrzéshez hasonló, 
közös ellenőrzést gyakorolnak;
b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;
c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.
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Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:
a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;
b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;
c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

A hatóság háttértevékenysége tisztességtelen versenyt eredményez, amikor a hatóság 
közvetlenül vagy közvetve a piacon működik. A verseny mentességét a teljes mértékben az 
ajánlatkérő szerv ellenőrzése alá tartozó hatóságoknak odaítélt szerződésekre kell korlátozni, 
és nem szabad megengedni az ilyen szervezetekben való magánjogi érdekeltséget. Ez az 
irányelv lehetőséget teremt a közforrások legjobb felhasználását szavatoló szabályok 
egyértelművé tételére és egyszerűsítésére.

Módosítás 501
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az az ajánlatkérő szerv, amely az (1) 
bekezdés értelmében nem gyakorol 
ellenőrzést egy jogi személy felett, az 

(3) Az az ajánlatkérő szerv, amely az (1) 
bekezdés értelmében nem gyakorol 
ellenőrzést egy jogi személy felett, az 
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alábbi feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
nélkül is odaítélhet egy szerződést olyan 
jogi személynek, amelyet más ajánlatkérő 
szervekkel együtt ellenőriz:

alábbi feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv hatályán kívül is odaítélhet egy 
szerződést olyan jogi személynek, amelyet 
más ajánlatkérő szervekkel együtt 
ellenőriz:

Or. en

Módosítás 502
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az az ajánlatkérő szerv, amely az (1) 
bekezdés értelmében nem gyakorol 
ellenőrzést egy jogi személy felett, az 
alábbi feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
nélkül is odaítélhet egy szerződést olyan 
jogi személynek, amelyet más ajánlatkérő 
szervekkel együtt ellenőriz:

(3) Az az ajánlatkérő szerv, amely az (1) 
bekezdés értelmében nem gyakorol 
ellenőrzést egy jogi személy felett, az 
alábbi feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv hatályán kívül is odaítélhet egy 
szerződést olyan jogi személynek, amelyet 
más ajánlatkérő szervekkel együtt 
ellenőriz:

Or. nl

Módosítás 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az az ajánlatkérő szerv, amely az (1) 
bekezdés értelmében nem gyakorol 
ellenőrzést egy jogi személy felett, az 
alábbi feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
nélkül is odaítélhet egy szerződést olyan 
jogi személynek, amelyet más ajánlatkérő 
szervekkel együtt ellenőriz:

(3) Az az ajánlatkérő szerv, amely az (1) 
bekezdés értelmében nem gyakorol 
ellenőrzést egy jogi személy felett, az 
alábbi feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv hatályán kívül is odaítélhet egy 
szerződést olyan jogi személynek, amelyet 
más ajánlatkérő szervekkel együtt 
ellenőriz:
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Or. de

Indokolás

Ez a megfogalmazás azt sugalmazza, hogy az ajánlatkérő szervek maguk dönthetik el, hogy 
alkalmazzák-e az irányelvet vagy sem. Egyértelművé kell tenni, hogy a leírt esetek nem 
tartoznak az irányelv hatálya alá.

Módosítás 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlatkérő szervek az érintett jogi 
személy felett a saját szervezeti egységeik 
felett gyakorolt ellenőrzéshez hasonló 
ellenőrzést gyakorolnak közösen;

a) a jogi személy célja valamilyen állami 
szervekre ruházott közszolgáltatási feladat 
ellátása;

Or. de

Indokolás

Az Európai Parlament a 2010. május 10-i és a 2011. október 5-i állásfoglalásaiban azt a 
véleményt képviselte, hogy az állami szervek közötti együttműködés ne tartozzon a 
közbeszerzési szabályok hatálya alá, ha a partnerség célja többek között valamilyen, az összes 
részt vevő állami szervre ruházott közszolgáltatási feladat ellátása.

Módosítás 505
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlatkérő szervek az érintett jogi 
személy felett a saját szervezeti egységeik 
felett gyakorolt ellenőrzéshez hasonló, 
közös ellenőrzést gyakorolnak;

a) az ajánlatkérő szervek az érintett jogi 
személy felett a saját szervezeti egységeik 
felett gyakorolt ellenőrzéssel megegyező, 
közös ellenőrzést gyakorolnak, azaz döntő 
befolyással rendelkeznek az ellenőrzött 
jogi személynek mind stratégiai céljai, 
mind jelentős döntései tekintetében. Az 
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ilyen ellenőrzés meglétének 
megállapításához olyan tényezők is 
figyelembe vehetők mint az igazgatási, 
irányítási vagy felügyeleti testületekben 
való képviselet mértéke, az alapszabály 
erre vonatkozó előírásai vagy a tulajdoni 
viszonyok;

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja a közös „belső” tevékenységek fogalmának meghatározásához szükséges 
kritériumok pontosítása, amelyek alapján indokolt az ilyen típusú szerződések kizárása az 
irányelv hatálya alól. A „hasonló ellenőrzés” kifejezés az Európai Unió Bíróságának 
ítélkezési gyakorlatából származik, és az szigorítja az ajánlatkérő szerv által az ellenőrzött 
jogi személy felett gyakorolt ellenőrzés kritériumát. A hasonló ellenőrzés fogalmát –
felismerésének megkönnyítése érdekében – az 1370/2007/EK rendelet (személyszállítási 
közszolgáltatás) is pontosítja.

Módosítás 506
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 507
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 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 szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

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

Or. en

Módosítás 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

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 509
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy b) az érintett jogi személy 



AM\908711HU.doc 25/161 PE492.858v01-00

HU

tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

tevékenységeinek legalább 85%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. de

Módosítás 510
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Módosítás 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a jogi személy alapvetően az ellenőrzést 
gyakorló ajánlatkérő szervek 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. 
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Or. de

Indokolás

A javaslat az Európai Bíróság C-107/98. sz. ügyben hozott ítéletét egy „biztonságos kikötőre” 
vonatkozó záradékkal kombinálja, és ezzel cáfolhatóan vélelmezi a házon belüli tevékenység 
fennállását.

Módosítás 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 513
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az érintett jogi személy teljes átlag 
árbevételének legalább 90%-a olyan 
tevékenységekből származik, amelyeket az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végeznek;

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja a közös „belső” tevékenységek fogalmának meghatározásához szükséges 
kifejezések pontosítása, amelyek alapján indokolt az ilyen típusú szerződések kizárása az 
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irányelv hatálya alól Az ítélkezési gyakorlatban használt egyik kifejezést („a tevékenységek 
túlnyomó része”) a „tevékenységek 90%-a” kifejezés pontosítja, egy másikat azonban nem 
határoz meg pontosabban; emiatt van szükség az „árbevétel 90%-a" kifejezés bevezetésére 
irányuló módosításra.

Módosítás 514
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek jelentős részét az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás megfelel az Európai Bíróság döntéseinek.

Módosítás 516
Cristian Silviu Buşoi
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A verseny védelme érdekében ezt a kivételt a minimálisra kell korlátozni. Ennélfogva elő kell 
írni, hogy valamennyi tevékenységet, azaz a jogi személy tevékenységeinek 100%-át el kell 
végezni az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv számára.

Módosítás 517
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata azt jelenti, hogy a közszférabeli szervezet számára közvetlenül is 
odaítélhető a szerződés e szervezet közszférabeli ellenőrző szervezete által, és ezt követően 
10%-os részesedéssel mehet a piacra. Ez a 10% természetesen eurómilliókat jelenthet, ami 
számos üzleti területen jelentős mértékben torzítaná a versenyt. Nincsenek egyenlő 
versenyfeltételek, ha a közszférabeli szervezet a magánszférabeli szervezetekkel egy 
versenypiacon értékesíthet szolgáltatásokat és termékeket.
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Módosítás 518
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 50%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. nl

Módosítás 519
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 520
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit.
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Or. en

Módosítás 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

c) csak a magánszféra passzív részvétele 
áll fenn, vagyis olyan részvétel, amely 
semmilyen befolyást nem tesz lehetővé az 
ellenőrzött jogi személy operatív 
tevékenységére.

Or. de

Indokolás

A közbeszerzési jog nem áshatja alá az ajánlatkérő szervek és a magánszféra közötti régóta 
fennálló együttműködést.

Módosítás 522
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
aktív magánjogi érdekeltek.

Or. nl

Módosítás 523
Andreas Schwab, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve ha ezt az 
érintett tagállamokban jogszabályban 
előírták.

Or. de

Indokolás

Néhány tagállamban a történelmi fejlemények és a kialakult struktúrák alapján a jog 
magánjogi érdekelteket ír elő. Az együttműködés e formáinak továbbra is lehetségesnek kell 
lenniük, egyebekben viszont az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően a 
magánszféra mindenfajta részvételét ki kell zárni.

Módosítás 524
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben való 
magánjogi érdekeltség nem haladja meg 
szavazati jogának 50%-át.

Or. en

Indokolás

A magánbefektetők csak akkor befolyásolhatják az irányítási döntéseket, ha az ellenőrzött jogi 
személy szavazati jogának több mint 50%-ával rendelkeznek. E módosítás célja, hogy a belső 
beszerzés és a horizontális együttműködés mentességének befolyásolása nélkül tegye lehetővé 
a tiszta tőkebefektetéseket.

Módosítás 525
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

törölve

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;
b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;
c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bíróság döntésének e messze mutató értelmezése szükségtelen, és nem járul hozzá 
ahhoz, hogy a szöveg rövid és pontos legyen.

Módosítás 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 

törölve
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feltételek mindegyike teljesül:
a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;
b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;
c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

Or. de

Indokolás

Az ugyanezen szerző által a 11. cikk (3) bekezdésének a) pontjához javasolt módosításból 
következő módosítás.

Módosítás 527
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

törölve

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;
b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
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stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;
c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

Or. nl

Módosítás 528
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

törölve

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;
b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;
c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.
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Or. de

Módosítás 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 530
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak, miközben egy 
képviselő egy vagy több ajánlatkérő 
szervet is képviselhet;

Or. en

Módosítás 531
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 

törölve
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távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;

Or. fr

Módosítás 532
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;

törölve

Or. fr

Módosítás 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személynek nincsenek 
olyan érdekeltségei, amelyek távol állnak a 
hozzá kapcsolódó hatóságok érdekeitől;

c) az ellenőrzött jogi személynek nincsenek 
olyan érdekeltségei, amelyek ellentétesek a 
hozzá kapcsolódó hatóságok érdekeivel;

Or. en

Módosítás 534
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személynek nincsenek 
olyan érdekeltségei, amelyek távol állnak a 
hozzá kapcsolódó hatóságok érdekeitől;

c) az ellenőrzött jogi személynek nincsenek 
olyan érdekeltségei, amelyek ellentétesek a 
hozzá kapcsolódó hatóságok érdekeivel;

Or. en

Indokolás

A leányvállalatokat gyakran az olyan érdekeltségek miatt hozzák létre, amelyek kívül esnek az 
ellenőrző intézmény érdekeltségein. Ennélfogva elegendőnek kell lennie annak, hogy az 
érdekek nem ellentétesek.

Módosítás 535
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

törölve

Or. en

Módosítás 536
Françoise Castex

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

törölve



PE492.858v01-00 38/161 AM\908711HU.doc

HU

Or. fr

Módosítás 537
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

d) az ellenőrzött jogi személy nyereségét 
kizárólag az ajánlatkérő szervekkel kötött 
közbeszerződési szerződések tényleges 
költségeinek, valamint a további minőségi 
szerződések kifejlesztésébe való 
beruházáshoz szükséges költségek 
megtérítése jelenti.

Or. en

Módosítás 538
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A két vagy több ajánlatkérő szerv által 
kötött megállapodás nem tekinthető 
közbeszerzési szerződésnek a jelen 
irányelv 2. cikkének 6. pontja értelmében, 
az alábbi feltételek együttes teljesülése 
esetén:

(4) A két vagy több ajánlatkérő szerv által 
kötött megállapodás nem tekinthető 
közbeszerzési szerződésnek a jelen 
irányelv 2. cikkének 7. pontja értelmében, 
és így ezen irányelv hatályán kívül esik, az 
alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

Or. en

Módosítás 539
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

törölve

Or. de

Módosítás 540
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

a) a partnerség célja a valamennyi részt 
vevő hatóságra ráruházott közszolgáltatási
feladat ellátása, illetve a valamennyi 
hatóságra ráruházott közszolgáltatási 
feladat ellátásához szükséges kiegészítő 
feladat ellátása;

Or. en

Módosítás 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

a) a partnerség célja valamilyen 
hatóságokra ruházott, közérdekű
közszolgáltatási feladat ellátása, vagy a 2. 
cikk 17. pontjának megfelelő járulékos 
beszerzési tevékenység végzése, amely a 
közérdekű közszolgáltatási feladat 
ellátásához szükséges.
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A feladatok összevonása áll fenn akkor is, 
ha egy önkormányzat csak fizetésre 
kötelezett, amennyiben az önkormányzat 
az együttműködés révén gazdaságosabban 
vagy hatékonyabban tudja teljesíteni saját 
kötelezettségeit.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat nem segít annak a kérdésnek a tisztázásában, hogy mit kell „valódi 
együttműködés” alatt érteni. Mindazonáltal világossá kell tenni, hogy annak az ajánlatkérő 
szervekre ruházott közszolgáltatási feladatot kell érintenie. Ide kell tartozniuk a szükséges 
járulékos beszerzési tevékenységeknek is (IT, infrastruktúra stb.), amelyekre az ajánlatkérő 
szerveknek feladataik ellátásához szükségük van.

Módosítás 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat;

Or. de

Módosítás 543
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
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létre, amelynek célja, hogy közösen
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

létre, amelynek célja, hogy együttesen
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

Or. fr

Módosítás 544
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen vagy 
egymás számára végezzék el 
közszolgáltatási feladataikat;

Or. de

Módosítás 545
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

a) a megállapodás a részt vevő, az 
ugyanazon közszolgáltatási feladat 
megszervezésének közös biztosítása 
érdekében illetékes hatóságként eljáró 
ajánlatkérő szervek között valódi 
együttműködést hoz létre;

Or. en

Indokolás

A horizontális együttműködés definíciójának pontosítása.
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Módosítás 546
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

törölve

Or. en

Módosítás 547
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

törölve

Or. nl

Módosítás 548
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

törölve

Or. de
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Módosítás 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik;

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik; 
idetartoznak az alárendelt kiegészítő 
szolgáltatások is, amelyek a közérdekű 
szolgáltatások végrehajtásához 
szükségesek;

Or. de

Indokolás

A közérdekű szolgáltatásokra vonatkozó, a C-480/06. sz. ügyben hozott bírósági ítéletből 
származó korlátozásnak a belső kiegészítő szolgáltatásokra is ki kell terjednie, amelyeket az 
ajánlatkérő szerv szolgáltatásainak és saját igazgatási struktúráinak működőképessége, 
valamint a jogszabályi feladatok végrehajtásának megszervezése érdekében vesz igénybe, és 
amelyeket nem harmadik felek számára nyújtanak.

Módosítás 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

b) a tevékenységet kizárólag az érintett 
helyi hatóságok látják el, aktív magántőke 
bevonása nélkül;

Or. de

Indokolás

A megállapodás középpontjában természetesen a közérdek áll. Az aktív magántőke tilalmára 
való utalás mindazonáltal konkrétabb.
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Módosítás 551
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik;

b) a megállapodást a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik, és a 
szolgáltatások és a szükséges kiegészítő 
szolgáltatások ahhoz kapcsolódnak;

Or. de

Módosítás 552
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik;

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik, piaci 
orientációi nincsenek;

Or. en

Indokolás

E megállapodásokat csak akkor kell kizárni az irányelv hatálya alól, ha nincsenek piaci 
orientációik. Másként a verseny korlátozott volna.

Módosítás 553
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 

törölve
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tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg 
a 10%-ot;

Or. nl

Módosítás 554
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg 
a 10%-ot;

törölve

Or. fr

Módosítás 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg 
a 10%-ot;

törölve

Or. en

Indokolás

Számos ilyen, a közjogi szervek által létrehozott szervezet kereskedelmi leányvállalatokat 
működtet egy sor szolgáltatásnak a helyi hatóságok és más társult intézmények és az egyéb 
szervezetek számára való nyújtásához ott, ahol a piac nem biztosítja ezeket a szolgáltatásokat.
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Módosítás 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg 
a 10%-ot;

törölve

Or. de

Indokolás

Ez a kritérium túlmutat a Bíróság által a Stadtreinigung Hamburg ügyben (C-480/06) hozott 
ítéletben említett feltételeken. A 10%-os lényegességi kritérium átvétele elfogadhatatlan 
módon párhuzamot von a házon belüli ügyletekre vonatkozó ítélkezési gyakorlattal; a Bíróság 
nem állított fel ilyen analógiát. Az állami támogatásokra vonatkozó jogból kölcsönzött 
terminológia itt nem helyénvaló.

Módosítás 557
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg 
a 10%-ot;

törölve

Or. de

Módosítás 558
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek
megállapodás szempontjából releváns
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg a 
10%-ot;

c) a részt vevő hatóságok szerződés 
tárgyát képező tevékenységeinek nyílt 
piaci teljesítménye a forgalom tekintetében 
nem haladja meg a 20%-ot;

Or. en

Indokolás

E pontosítás a jogi viták elkerülése érdekében szükséges.

Módosítás 559
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg a 
10%-ot;

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg a 
15%-ot;

Or. de

Módosítás 560
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek nem 
tevékenykednek a nyílt piacon;



PE492.858v01-00 48/161 AM\908711HU.doc

HU

tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg 
a 10%-ot;

Or. en

Indokolás

Összhangban az (1) és a (3) bekezdés módosításaival.

Módosítás 561
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg 
a 10%-ot;

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek semmilyen forgalma 
nem származik a nyílt piacról;

Or. en

Indokolás

A javaslat azt jelenti, hogy egy másik hatóság közvetlenül is odaítélheti a szerződést a 
közszférabeli szervezet számára, amely ezt követően 10%-os részesedéssel jelenhet meg a 
piacon. Ez a 10% természetesen eurómilliókat jelenthet, ami számos üzleti területen jelentős 
mértékben torzítaná a versenyt. Nincsenek egyenlő versenyfeltételek, ha a közszférabeli 
szervezet a magánszférabeli szervezetekkel egy versenypiacon értékesíthet szolgáltatásokat és 
termékeket.

Módosítás 562
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 

törölve
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költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek között;

Or. en

Módosítás 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek között;

törölve

Or. de

Indokolás

A kritérium túlmutat a Bíróság által a Stadtreinigung Hamburg ügyben (C-480/06) hozott 
ítéletben említett feltételeken. Az önkormányzatok közötti együttműködésnek sem a költségek 
puszta megtérülésének szavatolása a célja. A pénzmozgások tilalma, amelynek nincs sok köze 
a gyakorlathoz, túlmegy az idevágó bírósági ítélkezési gyakorlaton, és azt törölni kell.

Módosítás 564
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek között;

törölve

Or. nl
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Módosítás 565
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek között;

törölve

Or. de

Módosítás 566
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek között;

törölve

Or. de

Módosítás 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
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költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek között;

költségeinek megtérítésén kívül 
lényegében nem tartalmaz egyéb 
pénzmozgásokat a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között;

Or. de

Módosítás 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.

törölve

Or. de

Indokolás

Ez a kritérium túlmutat a Bíróság által a Stadtreinigung Hamburg ügyben (C-480/06) hozott 
ítéletben említett feltételeken. Ez a házon belüli ügyletekre vonatkozó ítélkezési gyakorlattal 
való elfogadhatatlan analógia felállítását jelenti, ami az önkormányzatok közötti 
együttműködésre nem alkalmazható.

Módosítás 569
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.

e) az együttműködésben az irányelv 2. 
cikkének 6. pontja szerinti közjogi 
intézményként részt vevő ajánlatkérő szerv 
kivételével a feladatot kizárólag az érintett 
hatóságok látják el, magánszférabeli fél 
részvétele nélkül.

Or. en
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Módosítás 570
Andreas Schwab, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek, kivéve ha 
ezt az érintett tagállamokban 
jogszabályban előírták.

Or. de

Indokolás

Néhány tagállamban a történelmi fejlemények és a kialakult struktúrák alapján a jog 
magánjogi érdekelteket ír elő. Az együttműködés e formáinak továbbra is lehetségesnek kell 
lenniük, egyebekben viszont az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően a 
magánszféra mindenfajta részvételét ki kell zárni.

Módosítás 571
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.

e) a magánjogi érdekeltség egyik 
ajánlatkérő szerv esetében sem haladja 
meg a szavazati jogának 50%-át.

Or. en

Indokolás

A magánbefektetők csak akkor befolyásolhatják az irányítási döntéseket, ha az ellenőrzött jogi 
személy szavazati jogának több mint 50%-ával rendelkeznek. E módosítás célja, hogy a belső 
beszerzés és a horizontális együttműködés mentességének befolyásolása nélkül tegye lehetővé 
a tiszta tőkebefektetéseket.
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Módosítás 572
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ez az irányelv nem alkalmazandó a 
több ajánlatkérő vagy ajánlatkérők 
csoportjai közötti olyan 
megállapodásokra, amelyek valamely 
közfeladat ellátása érdekében a 
tagállamok belső szervezeti felépítésének 
keretein belül a felek közötti hatáskör-
átruházásról rendelkeznek.
Az ajánlatkérő szervekben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

Or. fr

Indokolás

A horizontális együttműködés kifejezett kizárása (a 11. cikk (4) bekezdése)) kétségeket vet fel 
a hatáskörök hatóságok közötti átruházásával (a francia jogban ismert „intercommunalité”) 
kapcsolatban, amelyet az irányelv nem zár ki kifejezetten a hatálya alól. Ezért javasolni kell a 
hatóságok közötti hatáskör-átruházás irányelv hatálya alóli kizárását.

Módosítás 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A magánszféra (1)-(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a szerződés 
odaítélésekor vagy a megállapodás 
megkötésekor kell igazolni.

törölve

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon 
bevonódik, aminek eredményeként a 



PE492.858v01-00 54/161 AM\908711HU.doc

HU

folyamatban lévő szerződéseket a rendes 
közbeszerzési eljárásokon keresztül meg 
kell nyitni a verseny számára.

Or. de

Indokolás

Az ugyanezen szerző által a 11. cikk (1) bekezdésének c) pontjához, valamint (3) bekezdésének 
c) pontjához javasolt módosításból következő módosítás.

Módosítás 574
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magánszféra (1)-(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a szerződés 
odaítélésekor vagy a megállapodás 
megkötésekor kell igazolni.

törölve

Or. en

Módosítás 575
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magánszféra (1)–(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a szerződés 
odaítélésekor vagy a megállapodás 
megkötésekor kell igazolni.

A magánszféra (1)–(4) bekezdésben 
említett mindennemű részvételének 
hiányát, továbbá valamennyi feltételét a 
szerződés odaítélésekor vagy a 
megállapodás megkötésekor kell igazolni.

Or. en
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Indokolás

Valamennyi feltétel teljesülését az odaítélési szakaszban kell ellenőrizni, és nem csak a 
magánszféra részvételét.

Módosítás 576
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára, kivéve, ha a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező és/vagy a 
magánjogi érdekeltség az eredeti 
szerződés megkötésekor nem volt előre 
látható.

Or. en

Módosítás 577
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága az irányelv 
hatálybalépése után abban a pillanatban 
megszűnik, amikor a magánszféra 
bármilyen módon bevonódik, aminek 
eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
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verseny számára.

Or. de

Módosítás 578
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon 
bevonódik, aminek eredményeként a 
folyamatban lévő szerződéseket a rendes 
közbeszerzési eljárásokon keresztül meg 
kell nyitni a verseny számára.

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor az ott 
felsorolt együttes feltételek már nem 
teljesülnek, aminek eredményeként a 
folyamatban lévő szerződéseket a rendes 
közbeszerzési eljárásokon keresztül meg 
kell nyitni a verseny számára.

Or. en

Módosítás 579
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára, kivéve, ha a jogi 
személyben lévő magánjogi érdekeltség –
amellyel előbbi kapcsolt vállalkozássá 
válik – megszerzésére a jelen irányelvben 
vagy az irányelvekben (a 2004/17/EK 
irányelv helyettesítése) foglalt eljárások 
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révén kerül sor.

Or. es

Módosítás 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szerződés hulladékégetésre 
vonatkozik, a 11. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában, (3) bekezdésének b) pontjában 
és (4) bekezdésének c) pontjában említett 
százalékok értéke 50%.

Or. en

Indokolás

Különös az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy az új szöveg káros hatással lehet a 
hulladékégetésre, amely egyébként a környezet védelme szempontjából kívánatos hulladék-
kezelési módszernek minősül. Mivel egyes tagállamokban a helyi hatóságok jogszabályban 
előírt kötelessége a kommunális hulladék kezelése, ezért ezek jelentős összegeket fektettek az 
égetőművekbe; ezek olyan beruházások, amelyek üzleti alapon nem lettek volna 
megvalósíthatók, és a 90%-os küszöbbel akkor is pályázatot kellene kiírniuk a 
hulladékégetésre, ha – figyelembe véve az alacsony magánszférabeli kapacitást – nincsenek 
valódi piaci alternatívák.

Módosítás 581
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A közszférában működő szervezetek 
közötti feladatátruházás azonban a 
tagállamok belső közigazgatási 
szervezetének kérdése, és arra nem kell a 
közbeszerzési szabályokat alkalmazni.



PE492.858v01-00 58/161 AM\908711HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 582
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Kizárólagos jog alapján odaítélt, 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 

közbeszerzési 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 szerződésekkel 
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 olyan 
általános érdekű műveletek szempontjából, mint például a szerencsejátékok (államilag 
engedélyezett sorsolásos játékok), és hulladékok ártalmatlanítása. Ez a cikk lehetővé teszi a 
hatóságok számára, hogy bizonyos műveleteket speciális belső vállalatok számára tartsanak 
fenn. Az Európai Bíróság ezt a rendelkezést a C-360/96. sz. ügyben alkalmazta.

Módosítás 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ajánlatkérő szervek által 50%-ot a) ajánlatkérő szervek által 50%-ot 
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meghaladó mértékben közvetlenül 
támogatott, építési beruházásra irányuló 
szerződések, amelyek HÉA nélküli becsült 
értéke eléri az 5 000 000 EUR összeget, 
amennyiben ezek a szerződések magukban 
foglalják az alábbi tevékenységek 
valamelyikét:

meghaladó mértékben közvetlenül 
támogatott, építési beruházásra irányuló 
szerződések, amelyek HÉA nélküli becsült 
értéke eléri az 8 000 000 EUR összeget, 
amennyiben ezek a szerződések magukban 
foglalják az alábbi tevékenységek 
valamelyikét:

Or. en

Módosítás 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ajánlatkérő szervek által 50%-ot 
meghaladó mértékben közvetlenül 
támogatott szerződések, amelyek HÉA 
nélküli becsült értéke eléri a 200 000 EUR 
összeget, és amelyek valamely, a) pont 
szerinti építési beruházásra irányuló 
szerződéshez kapcsolódnak.

b) ajánlatkérő szervek által 50%-ot 
meghaladó mértékben közvetlenül 
támogatott szerződések, amelyek HÉA 
nélküli becsült értéke eléri a 400 000 EUR 
összeget, és amelyek valamely, a) pont 
szerinti építési beruházásra irányuló 
szerződéshez kapcsolódnak.

Or. en

Módosítás 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 346. cikkére figyelemmel, ez az 
irányelv alkalmazandó a közbeszerzési 
szerződések védelem és biztonság terén 
történő odaítélésére, valamint az e téren 
szervezett tervpályázatokra, az alábbi 
szerződések kivételével:

(1) Az 1. cikk (3) bekezdésére
figyelemmel, ez az irányelv alkalmazandó 
a közbeszerzési szerződések védelem és 
biztonság terén történő odaítélésére, 
valamint az e téren szervezett 
tervpályázatokra, az alábbi szerződések 
kivételével:
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja azt, hogy ne legyen átfedés az irányelv és a védelmi beszerzésre 
alkalmazandó szabályok között.

Módosítás 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv csak az (1) bekezdésben 
említett közbeszerzési szerződésekre és 
tervpályázatokra alkalmazandó, 
amennyiben a tagállam alapvető biztonsági 
érdekeinek védelme nem garantálható a 
jelen irányelvben meghatározott beszerzési 
eljárásban.

(2) Ez az irányelv nem vonatkozik az (1) 
bekezdésben másként nem mentesített 
közbeszerzési szerződésekre és 
tervpályázatokra, amennyiben:

a) a tagállam alapvető biztonsági 
érdekeinek védelme nem garantálható a 
jelen irányelvben meghatározott beszerzési 
eljárásban;
b) ennek az irányelvnek az alkalmazása 
olyan információk szolgáltatására 
kötelezné a tagállamot, amelyek 
közzétételét alapvető biztonsági érdekeivel 
ellentétesnek ítél; vagy
c) a szerződés vagy a pályázat 
lefolytatásához és megvalósításához az 
érintett tagállamban hatályos 
jogszabályokkal, előírásokkal vagy 
adminisztratív rendelkezésekkel 
összhangban különös biztonsági 
intézkedéseknek kell kapcsolódniuk.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja azt, hogy ne legyen átfedés az irányelv és a védelmi beszerzésre 
alkalmazandó szabályok között.
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Módosítás 587
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Beszerzési elvek A beszerzés célja és elvei

Or. en

Módosítás 588
Mitro Repo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beszerzési részlegeknek a beszerzési 
eljárással kapcsolatban gondoskodniuk 
kell arról, hogy a beszerzési eljárás célját 
képező szolgáltatásokban és 
építkezésekben dolgozók méltányos 
munkafeltételeit biztosítsák, valamint 
arról, hogy a beszerzési folyamat ne 
eredményezzen méltánytalan bánásmódot.

Or. fi

Módosítás 589
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja a közpénzek hatékony 
felhasználásának védelmezése, a kiváló 
minőségű beszerzés előmozdítása, a 
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verseny és a közbeszerzési piacok 
működésének erősítése, valamint az 
esélyegyenlőség biztosítása a vállalatok 
vagy egyéb szolgáltatók számára, amelyek 
kompetitív licitálási eljárás keretében 
árubeszerzésre, szolgáltatásnyújtásra és 
építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződéseket nyújtanak be.

Or. en

Módosítás 590
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beszerzést nem lehet azzal a céllal 
megtervezni, hogy az adott beszerzés 
kikerüljön a jelen irányelv hatálya alól, 
vagy mesterségesen korlátozza a versenyt.

törölve

Or. fr

Módosítás 591
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beszerzést nem lehet azzal a céllal 
megtervezni, hogy az adott beszerzés 
kikerüljön a jelen irányelv hatálya alól, 
vagy mesterségesen korlátozza a versenyt.

A beszerzést nem lehet azzal a céllal 
megtervezni, hogy az adott beszerzés 
kikerüljön a jelen irányelv hatálya alól, 
vagy mesterségesen korlátozza a versenyt.
Az eljárásokat minden esetben olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell ellátni, 
amelyek lehetővé teszik az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság, a szabad 
verseny, valamint a közpénzek nyilvános 
és hatékony felhasználásával kapcsolatos 
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elvek betartását.

Or. es

Módosítás 592
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplőknek be kell 
tartaniuk annak az országnak az érvényes 
szociális és munkaügyi jogszabályait, 
valamint a munkakörülményekkel 
kapcsolatos szabályait, ahol a beszerzési 
eljárás céljaként szereplő munka, 
szolgáltatás vagy termék teljesítése 
történik, oly módon, ahogyan azt a 
nemzeti jogszabályok és/vagy a XI. 
mellékletben felsorolt, 
munkakörülményekről szóló nemzetközi 
munkajogi egyezmények előírják.

Or. fi

Módosítás 593
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerveknek be kell 
tartaniuk a 2011/7/EU irányelvben a 
késedelmes fizetésre meghatározott 
rendelkezéseket.

Or. en



PE492.858v01-00 64/161 AM\908711HU.doc

HU

Módosítás 594
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplőknek eleget kell 
tenniük az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó uniós és nemzeti 
jogszabályok és/vagy kollektív szerződések 
szociális, foglalkoztatásvédelmi és 
munkaügyi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezések által 
megállapított kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 595
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus beszerzésre vonatkozó 
stratégiát és a 2016 közepéig tartó, a 
kötelező elektronikus közbeszerzésre 
vonatkozó ütemtervet a Bizottság által 
javasolt módon kell végrehajtani. Létrejön 
majd egy egyszerűen hozzáférhető, az 
egész Európai Unióra kiterjedő, egységes 
operációs rendszerrel rendelkező, a 
szolgáltatásait az EU valamennyi 
hivatalos nyelvén nyújtó egységes 
platform.

Or. en
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Módosítás 596
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a és b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzést az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés
elérésére, a közös társadalmi célok 
támogatására és a kiváló minőségű áruk 
és szolgáltatások nyújtására kell 
felhasználni. Helyénvaló, hogy minden 
szinten az állami hatóságok döntenek 
arról, hogy miként akarják megbízásba 
adni vagy megszervezni szolgáltatásaikat.
A gazdasági szereplők alkalmazzák az 
építési beruházás, a szolgáltatásnyújtás és 
az árubeszerzés helyén alkalmazandó, 
szociális és foglalkoztatási védelemmel és 
a munkakörülményekkel kapcsolatos 
követelményeket a nemzeti 
jogszabályokban és/vagy kollektív 
megállapodásokban vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben, különösen 
az ILO 94. sz. egyezményében 
meghatározottak szerint.

Or. en

Módosítás 597
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek közbeszerzési 
politikájukban a legjobb ár-érték arányra 
törekednek. Ennek megvalósítása 
érdekében a közbeszerzési szerződést a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szerint 
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ítélik oda.

Or. en

Módosítás 598
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések adatait 
közzéteszik.

Or. en

Módosítás 599
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 600
Marian Harkin
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szöveg a jelek szerint arra utal, hogy a legnagyobb részben szakszemélyzet 
biztosításából álló szolgáltatások (például a mérnöki konzultáció) esetében a 
projektcsapatokat esetleg a jelentkezőknek kell meghatározniuk a részvételi kérelemben. 
Ebben a szakaszban az ajánlattevő számára gyakorlatilag lehetetlen a kijelölt személyzet 
lekötése, figyelembe véve a kiválasztási és az odaítélési eljárás időtartamát.

Módosítás 601
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a szolgáltatásnyújtásra és az 
építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében, valamint a 
szolgáltatásokat vagy beállítási és üzembe 
helyezési műveleteket is tartalmazó, 
árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében a jogi személyektől 
megkövetelhető, hogy az ajánlatban vagy a 
részvételi jelentkezésben tüntessék fel a 

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

kérdéses szerződés teljesítéséért felelős 
alkalmazottak megfelelő szakképesítését.

Or. es

Módosítás 602
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel jogát fenntarthatják védett 
műhelyek és olyan gazdasági szereplők 
számára, akiknek fő célja a fogyatékkal élő 
és hátrányos helyzetű munkavállalók 
társadalmi és szakmai integrációja, vagy 
úgy rendelkezhetnek, hogy a szerződéseket 
a védett munkahely-teremtési programok 
keretében kell teljesíteni, feltéve, hogy az 
ilyen műhelyek, gazdasági szereplők vagy 
programok alkalmazottainak több mint 
30%-a fogyatékkal élő és/vagy hátrányos 
helyzetű személy. „Hátrányos helyzetű 
személy” többek között: munkanélküli 
személyek, akik különös nehézséggel 
szembesülnek a beilleszkedésben, a 
kirekesztés által veszélyeztetett emberek, 
kiszolgáltatott csoportok tagjai és 
hátrányos helyzetű kisebbségek tagjai.

Or. en

Indokolás

A „hátrányos helyzetű személyek” fogalmát pontosítani kell, mivel az sokkal szélesebb, mint a 
jelenlegi irányelvekben említett „fogyatékos személyek” fogalma. Ez a meghatározás jogi 
szempontból egyértelműbb.

Módosítás 603
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel jogát fenntarthatják:

a) nonprofit szervezetek által létrehozott és 
többségi tulajdonában lévő védett 
műhelyek számára, vagy úgy 
rendelkezhetnek, hogy a szerződéseket a 
védett munkahely-teremtési programok 
keretében kell teljesíteni, azzal a kitétellel, 
hogy az érintett munkavállalók többsége 
olyan fogyatékkal élő személy, aki 
fogyatékosságának jellege vagy 
súlyossága miatt nem folytathat rendes 
keresőtevékenységet vagy a rendes 
munkaerőpiacon csak nehézségek árán 
talál munkát;
b) olyan szociális vállalkozások vagy 
programok számára, amelyek elsődleges 
célja a hátrányos helyzetű munkavállalók 
társadalmi és szakmai integrációja, 
feltéve, hogy az ilyen gazdasági szereplők 
vagy programok alkalmazottainak több 
mint 30%-a hátrányos helyzetű 
munkavállaló.

Az ajánlati felhívásban hivatkozni kell erre 
a rendelkezésre.

Az ajánlati felhívásban hivatkozni kell erre 
a rendelkezésre.
Azokban a tagállamokban, ahol a 
körülmények ezt indokolttá teszik, mivel 
jelentős az olyan fogyatékkal élők száma, 
akik munkaképességük dacára inaktívak, 
a fenti a) pontban vázolt szerződéseket 
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kötelezően fenn kellene tartani legalább 
az ajánlatkérő szervek vagy más illetékes 
szervek által megadott arányban.

Or. es

Módosítás 604
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 605
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a jelen irányelv vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 

(1) A jelen irányelv vagy a nemzeti 
jogszabályok rendelkezései ellenére és az 
odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
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vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

Or. en

Indokolás

Annak egyértelműsítése érdekében, hogy ezt a szabályt nem kell alkalmazni, ha az ajánlatkérő 
köteles vagy jogosult továbbadni a vonatkozó információkat – például jogi eljárás esetén.

Módosítás 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

(1) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhatja
nyilvánosságra a részére a gazdasági 
szereplők által megadott adatokat és az 
ajánlatot képező elemeket.
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Or. fr

Módosítás 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

(1) Ha a jelen irányelv vagy egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

Or. de

Indokolás

Annak tisztázása, hogy ez az előírás nem alkalmazandó, ha az ajánlatkérő szerv más, eltérő 
előírások alapján ezeket az információkat továbbadhatja vagy köteles továbbadni, például 
jogorvoslati eljárás során, a jogi felügyeleti hatósággal szemben, vagy rendes bírósági 
eljárás keretében.

Módosítás 608
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

(1) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
különösen a műszaki vagy üzleti titkokat 
és az ajánlatok bizalmas vonatkozásait.

E kötelezettség betartásának elmulasztása 
maga után vonhatja az ajánlatkérő szerv 
felelősségének megállapítását.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja, hogy szigorítsa az olyan információk bizalmas kezeléséről szóló 
rendelkezéseket, amelyeket a részvételre jelentkezők és az ajánlattevők a közbeszerzési eljárás 
keretében az ajánlatkérő szervnek átadnak. A különleges adatok, így a műszaki és üzleti titkok 
nyilvánosságra hozatala maga után vonja az ajánlatkérő szerv felelősségének megállapítását.

Módosítás 609
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a jelen irányelv vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 

(1) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
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részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv a lehető legnagyobb 
jóhiszeműséget tanúsítja és nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

Or. en

Indokolás

Ezt a kötelezettséget a legnagyobb jóhiszeműséggel (uberrima fides) kell ellátni, ahogyan az 
egyes nemzeti jogrendszerekben ez már létezik.

Módosítás 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek jogosultak a 
gazdasági szereplők számára olyan 
követelményeket előírni, amelyek célja az 
ajánlatkérő szervek által a beszerzési 
eljárás során rendelkezésre bocsátott 
információk bizalmas jellegének 
megvédése.

(2) E kötelezettség betartásának 
elmulasztása maga után vonhatja az
ajánlatkérő szerv vagy az ajánlatkérő 
felelősségének megállapítását.

Or. fr

Módosítás 611
Phil Prendergast

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

(2) Az ajánlatkérő szervek jogosultak a 
gazdasági szereplők számára olyan 
követelményeket előírni, amelyek célja az
ajánlatkérő szervek által a beszerzési 
eljárás során rendelkezésre bocsátott 
információk bizalmas jellegének 
megvédése.

(2) Az ajánlatkérő szervek jogosultak a 
gazdasági szereplők számára olyan 
követelményeket előírni, amelyek célja az 
ajánlatkérő szervek által a beszerzési 
eljárás során rendelkezésre bocsátott 
információk bizalmas jellegének 
megvédése, amennyiben az ilyen 
információk közzététele sértené a 
tisztességes versenyt.

Or. en

Módosítás 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a cikk nem akadályozza a 
megkötött szerződések közzétételét, 
beleértve azok esetleges további 
módosításait is.

Or. en

Módosítás 613
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E cikk (1) és (2) bekezdése nem 
akadályozza a megkötött szerződések 
közzétételét, bármilyen későbbi változást is 
beleértve.

Or. en
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Módosítás 614
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az (6) bekezdésben említett esetekben és 
körülmények között a telefon;

törölve

Or. en

Indokolás

A telefont nem igazán használják az ilyen eljárások során; előnyben részesítik a gyorsabb és a 
nyomon követhetőséget biztosító kommunikációs eszközöket.

Módosítás 615
Kerstin Westphal

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a jelen irányelv 32., 33., 34. 
cikkében, 35. cikkének (2) bekezdésében, 
49. cikkének (2) bekezdésében vagy 51. 
cikkében meghatározottaktól eltérő 
helyzetekben is kötelezővé tehetik az 
elektronikus kommunikációs eszközök 
alkalmazását.

törölve

Or. de

Indokolás

A jövőben is lehetségesnek kell lennie, hogy az ajánlatokat írásban, postai kézbesítés útján 
nyújtsák be. Aligha képzelhető el ugyanis, hogy a kisebb vállalkozások, amelyek évente csak 
egy–három alkalommal vesznek részt európai szintű ajánlati felhívásban, megengedhetik 
maguknak a szükséges műszaki feltételek megteremtését, és azokat a későbbiekben 
folyamatosan naprakésszé is teszik. Ez a kötelezettség a kkv-k piacról való kiszorulását 
eredményezhetné a nagyvállalatok javára.
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Módosítás 616
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választott kommunikációs eszközöknek 
széles körben rendelkezésre kell állniuk, és 
nem korlátozhatják a gazdasági szereplők 
közbeszerzési eljáráshoz való hozzáférését.

A választott kommunikációs eszközöknek 
széles körben rendelkezésre kell állniuk, 
hozzáférhetőnek kell lenniük a 
fogyatékkal élők számára, és nem 
korlátozhatják a gazdasági szereplők 
közbeszerzési eljáráshoz való hozzáférését.

Or. en

Módosítás 617
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választott kommunikációs eszközöknek 
széles körben rendelkezésre kell állniuk, és 
nem korlátozhatják a gazdasági szereplők 
közbeszerzési eljáráshoz való hozzáférését.

A választott kommunikációs eszközöknek 
széles körben rendelkezésre kell állniuk, 
hozzáférhetőnek kell lenniük a 
fogyatékkal élők számára, és nem 
korlátozhatják a gazdasági szereplők 
közbeszerzési eljáráshoz való hozzáférését.

Or. en

Módosítás 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technikai formátumok, valamint a 
feldolgozási és továbbítási szabványok 
interoperabilitásának biztosítása érdekében, 
különösen határokon átnyúló 
összefüggésben, a Bizottság
felhatalmazást kap arra, hogy a 89. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el egyes konkrét 
technikai standardok kötelező 
használatának előírására, legalább az 
elektronikus benyújtás, az elektronikus 
katalógusok és az elektronikus hitelesítési 
eszközök tekintetében.

A technikai formátumok, valamint a 
feldolgozási és továbbítási szabványok 
interoperabilitásának biztosítása érdekében, 
különösen határokon átnyúló 
összefüggésben, a Bizottságnak kell 
javaslatot tennie egyes konkrét technikai 
standardok kötelező használatára, 
legalább az elektronikus benyújtás, az 
elektronikus katalógusok és az elektronikus 
hitelesítési eszközök tekintetében.

Or. en

Módosítás 619
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közbeszerzési eljárásban való 
részvételre vonatkozó jelentkezést írásban
vagy telefonon kell megtenni; utóbbi 
esetben a jelentkezés beérkezésére 
megállapított határidő lejárta előtt azt 
írásban meg kell erősíteni;

a) a közbeszerzési eljárásban való 
részvételre vonatkozó jelentkezést írásban 
kell megtenni;

Or. en

Indokolás

A telefont nem igazán használják az ilyen eljárások során; előnyben részesítik a gyorsabb és a 
nyomon követhetőséget biztosító kommunikációs eszközöket.

Módosítás 620
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy legkésőbb két évvel a 92. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök – különösen 
elektronikus benyújtás – útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

(7) A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy legkésőbb négy évvel a 92. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök – különösen 
elektronikus benyújtás – útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

Or. en

Indokolás

Ez az időkeret túl szoros.

Módosítás 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy legkésőbb két évvel a 92. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök - különösen 
elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

(7) A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy legkésőbb négy évvel a 92. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök - különösen 
elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

Or. de

Indokolás

Az elektronikus közbeszerzés a tranzakciós költségek csökkenéséhez és az átláthatóság 
növekedéséhez vezethet. Az a követelmény azonban, hogy a közbeszerzési eljárásokban az 
elektronikus kommunikációt az irányelv elfogadása után már két évvel kötelezően át kell 
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ültetni a nemzeti jogba, túlságosan nagyra törő. Az elektronikus közbeszerzés bevezetése 
magas indulási költségekkel jár, emellett az ajánlatkérő szerveknek és a vállalkozásoknak 
igazodniuk kell az új elektronikus rendszerekhez.

Módosítás 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy legkésőbb két évvel a 92. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást
elektronikus kommunikációs eszközök –
különösen elektronikus benyújtás – útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

(7) A tagállamok 2017. január 1-jéig 
kötelesek gondoskodni arról, hogy a jelen 
irányelv szerinti beszerzési eljárások 
legalább 70%-át elektronikus 
kommunikációs eszközök – különösen 
elektronikus benyújtás – útján bonyolítsák 
le, a jelen cikk követelményeivel 
összhangban.

A tagállamok 2020. január 1-jéig 
kötelesek gondoskodni arról, hogy a jelen 
irányelv szerinti beszerzési eljárások 
100%-át elektronikus kommunikációs 
eszközök – különösen elektronikus 
benyújtás – útján bonyolítsák le, a jelen 
cikk követelményeivel összhangban.
Az építési szerződések közbeszerzésével 
kapcsolatban a tagállamok emellett az 
elektronikus beszerzés végrehajtására 
vonatkozóan az első és a második 
albekezdésben megállapított általános 
ütemezésnek megfelelően ösztönzik a 
digitális háromdimenziós modellek 
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Ez a két lépésből álló megközelítés reálisabb célokat fogalmaz meg, mint a Bizottság által 
javasolt cél, és elegendő időt hagy az ajánlatkérő szervek számára a tervezéshez és a 
megvalósításhoz.
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Módosítás 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy legkésőbb két évvel a 92. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást 
elektronikus kommunikációs eszközök -
különösen elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

(7) A tagállamok minden szükséges lépést 
megtesznek az elektronikus 
kommunikációs eszközök – és különösen 
az elektronikus benyújtás – jelen irányelv 
szerinti valamennyi beszerzési eljárásban 
való használatának megkönnyítése 
érdekében, a jelen cikk követelményeivel 
összhangban.

Or. en

Módosítás 624
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy legkésőbb két évvel a 92. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök - különösen 
elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

(7) A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy legkésőbb négy évvel a 92. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök - különösen 
elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

Or. de

Módosítás 625
Robert Rochefort
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy legkésőbb két évvel a 92. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök - különösen 
elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

(7) A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy legkésőbb három évvel a 92. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
időpontot követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök – különösen 
elektronikus benyújtás – útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

Or. fr

Módosítás 626
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelesek olyan
szabályokat előírni a jelen irányelv hatálya 
alá tartozó közbeszerzési eljárások –
beleértve az eljárás megtervezését és 
előkészítését, a közbeszerzési 
dokumentáció összeállítását, a részvételre 
jelentkezők és az ajánlattevők 
kiválasztását, valamint a szerződés 
odaítélését - lefolytatása során felmerülő 
összeférhetetlenség hatékony megelőzése, 
azonosítása és azonnali orvoslása 
érdekében, hogy elkerülhetővé váljon a 
verseny torzulása, és hogy biztosítsák az 
ajánlattevőkkel való egyenlő bánásmódot.

(1) A tagállamok kötelesek olyan 
mechanizmusokat életbe léptetni a jelen 
irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzési 
eljárások – beleértve az eljárás 
megtervezését és előkészítését, a 
közbeszerzési dokumentáció összeállítását, 
a részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
kiválasztását, a szerződés odaítélését és a 
végrehajtási szakaszt – lefolytatása során 
felmerülő tényleges, potenciális vagy 
észlelt összeférhetetlenség hatékony 
megelőzése, azonosítása és azonnali 
orvoslása érdekében, hogy elkerülhetővé 
váljon a verseny torzulása, és hogy 
biztosítsák az ajánlattevőkkel való egyenlő 
bánásmódot.

Or. en
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Módosítás 627
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelesek olyan 
szabályokat előírni a jelen irányelv hatálya 
alá tartozó közbeszerzési eljárások –
beleértve az eljárás megtervezését és 
előkészítését, a közbeszerzési 
dokumentáció összeállítását, a részvételre 
jelentkezők és az ajánlattevők 
kiválasztását, valamint a szerződés 
odaítélését – lefolytatása során felmerülő 
összeférhetetlenség hatékony megelőzése, 
azonosítása és azonnali orvoslása 
érdekében, hogy elkerülhetővé váljon a 
verseny torzulása, és hogy biztosítsák az 
ajánlattevőkkel való egyenlő bánásmódot.

(1) A tagállamok kötelesek olyan 
szabályokat előírni a jelen irányelv hatálya 
alá tartozó közbeszerzési eljárások –
beleértve az előzetes piaci konzultációkat,
az eljárás megtervezését és előkészítését, a 
közbeszerzési dokumentáció összeállítását, 
a részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
kiválasztását, valamint a szerződés 
odaítélését – lefolytatása során felmerülő 
összeférhetetlenség hatékony megelőzése, 
azonosítása és azonnali orvoslása 
érdekében, hogy elkerülhetővé váljon a 
verseny torzulása, és hogy biztosítsák az 
ajánlattevőkkel való egyenlő bánásmódot.

Or. en

Módosítás 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összeférhetetlenség fogalma legalább 
azokat a helyzeteket magában foglalja, 
amelyekben a személyek fenti (2) 
bekezdésben említett kategóriáinak 
közvetve vagy közvetlenül személyes
érdekeltsége fűződik a közbeszerzési 
eljárás végeredményéhez, ami láthatóan 
hátrányosan befolyásolhatja feladataik 
pártatlan és objektív ellátását.

Az összeférhetetlenség fogalma legalább 
azokat a helyzeteket magában foglalja, 
amelyekben a személyek fenti (2) 
bekezdésben említett kategóriáinak 
közvetve vagy közvetlenül közös
érdekeltsége fűződik a közbeszerzési 
eljárás végeredményéhez, ami láthatóan 
hátrányosan befolyásolhatja feladataik 
pártatlan és objektív ellátását.

Or. en
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Módosítás 629
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összeférhetetlenség fogalma legalább
azokat a helyzeteket magában foglalja, 
amelyekben a személyek fenti (2) 
bekezdésben említett kategóriáinak 
közvetve vagy közvetlenül személyes 
érdekeltsége fűződik a közbeszerzési 
eljárás végeredményéhez, ami láthatóan 
hátrányosan befolyásolhatja feladataik 
pártatlan és objektív ellátását.

Az összeférhetetlenség fogalma azokat a 
helyzeteket foglalja magában, 
amelyekben a személyek fenti (2) 
bekezdésben említett kategóriáinak 
közvetve vagy közvetlenül személyes 
érdekeltsége fűződik a közbeszerzési 
eljárás végeredményéhez, ami láthatóan 
hátrányosan befolyásolhatja feladataik 
pártatlan és objektív ellátását.

Or. fr

Módosítás 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összeférhetetlenség fogalma legalább
azokat a helyzeteket magában foglalja, 
amelyekben a személyek fenti (2) 
bekezdésben említett kategóriáinak 
közvetve vagy közvetlenül személyes 
érdekeltsége fűződik a közbeszerzési 
eljárás végeredményéhez, ami láthatóan 
hátrányosan befolyásolhatja feladataik 
pártatlan és objektív ellátását.

Az összeférhetetlenség fogalma azokat a 
helyzeteket foglalja magában, amelyekben 
a személyek fenti (2) bekezdésben említett 
kategóriáinak közvetve vagy közvetlenül 
személyes érdekeltsége fűződik a 
közbeszerzési eljárás végeredményéhez, 
ami láthatóan hátrányosan befolyásolhatja 
feladataik pártatlan és objektív ellátását.

Or. en

Módosítás 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp
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Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk alkalmazásában „személyes
érdekeltséget” jelent a részvételre 
jelentkezőkkel vagy az ajánlattevőkkel 
meglévő bármilyen családi vagy érzelmi 
kapcsolat, gazdasági, politikai vagy egyéb
közös érdekeltség, ideértve az 
összeférhetetlen szakmai érdekeltségeket 
is.

E cikk alkalmazásában „közös
érdekeltséget” jelent a részvételre 
jelentkezőkkel vagy az ajánlattevőkkel 
közös gazdasági érdekeltség vagy családi 
kapcsolat, ideértve az összeférhetetlen 
szakmai érdekeltségeket is.

Or. en

Módosítás 632
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk alkalmazásában „személyes
érdekeltséget” jelent a részvételre
jelentkezőkkel vagy az ajánlattevőkkel 
meglévő bármilyen családi vagy érzelmi 
kapcsolat, gazdasági, politikai vagy egyéb 
közös érdekeltség, ideértve az 
összeférhetetlen szakmai érdekeltségeket 
is.

„Személyes érdekeltséget” jelent a 
részvételre jelentkezők vagy az 
ajánlattevők közös tulajdoni vagy 
pénzügyi érdekeltsége, valamint a 
közvetlen pénzügyi kifizetésekből –
foglalkoztatás, munkaszerződés vagy 
befektetések révén – fakadó haszon és a 
szerződések által támogatott 
tevékenységekben való részvétel.

Or. fr

Módosítás 633
Marc Tarabella

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

b) az ajánlatkérő szerv vezetője, valamint 
az ajánlatkérő szerv döntéshozó 
testületeinek tagjai, akik, bár nem 
feltétlenül vesznek részt a közbeszerzési 
eljárás lebonyolításában, ettől függetlenül 
befolyásolhatják az eljárás eredményét.

törölve

Or. fr

Módosítás 634
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ajánlatkérő szerv vezetője, valamint 
az ajánlatkérő szerv döntéshozó 
testületeinek tagjai, akik, bár nem 
feltétlenül vesznek részt a közbeszerzési 
eljárás lebonyolításában, ettől függetlenül 
befolyásolhatják az eljárás eredményét.

b) az ajánlatkérő szerv vezetője, aki, bár 
nem feltétlenül vesz részt a közbeszerzési 
eljárás lebonyolításában, ettől függetlenül 
befolyásolhatja az eljárás eredményét.

Or. en

Indokolás

A „döntéshozó testületek tagjai” a helyi önkormányzati képviselőket, a regionális és nemzeti 
helyettes vezetőket jelenti – ez így nagyon tág definíció, ami sok bürokráciát eredményez. A 
legtöbb tagállamban más eszközök vannak érvényben, amelyeket a korrupció elleni küzdelem 
szükségességéhez jobban hozzáigazítottak.

Módosítás 635
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont



AM\908711HU.doc 87/161 PE492.858v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a részvételre jelentkezőknek és az 
ajánlattevőknek a beszerzési eljárás 
kezdetekor be kell nyújtaniuk egy 
nyilatkozatot a (2) bekezdés b) pontjában 
említett személyekkel fennálló minden 
olyan kiváltságos kapcsolatukról, amely 
ezeket a személyeket valószínűleg 
összeférhetetlenségi helyzetbe hozza; az 
ajánlatkérő szerv köteles feltüntetni a 85. 
cikkben említett egyedi jelentésben, hogy 
volt-e olyan részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő, aki nyilatkozatot nyújtott be.

b) a részvételre jelentkezőknek és az
ajánlattevőknek, például a 
vállalatigazgatóknak vagy a részvételre 
jelentkező és az ajánlattevő 
vonatkozásában döntéshozói hatalommal, 
hatáskörrel vagy felügyeleti jogkörrel 
rendelkező minden más személynek a 
beszerzési eljárás kezdetekor be kell 
nyújtaniuk egy nyilatkozatot a (2) bekezdés 
b) pontjában említett személyekkel 
fennálló minden olyan kiváltságos 
kapcsolatukról, amely ezeket a 
személyeket valószínűleg 
összeférhetetlenségi helyzetbe hozza; az 
ajánlatkérő szerv köteles feltüntetni a 85. 
cikkben említett egyedi jelentésben, hogy 
volt-e olyan részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő, aki nyilatkozatot nyújtott be.

Or. en

Módosítás 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha kiváltságos viszonyra derül fény, az 
ajánlatkérő szerv köteles haladéktalanul 
tájékoztatni a 84. cikk szerint kijelölt 
felügyeleti szervet, valamint köteles 
megfelelő intézkedéseket tenni annak 
érdekében, hogy az odaítélési folyamatot 
ne befolyásolják jogtalanul, valamint 
hogy biztosítsák a részvételre 
jelentkezőkkel és az ajánlattevőkkel való 
egyenlő bánásmódot. Ha az 
összeférhetetlenség egyéb módon nem 
orvosolható hatékonyan, az érintett 
részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt 
kizárják az eljárásból.

törölve
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Or. en

Módosítás 637
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha kiváltságos viszonyra derül fény, az 
ajánlatkérő szerv köteles haladéktalanul 
tájékoztatni a 84. cikk szerint kijelölt 
felügyeleti szervet, valamint köteles
megfelelő intézkedéseket tenni annak 
érdekében, hogy az odaítélési folyamatot 
ne befolyásolják jogtalanul, valamint hogy 
biztosítsák a részvételre jelentkezőkkel és 
az ajánlattevőkkel való egyenlő 
bánásmódot. Ha az összeférhetetlenség 
egyéb módon nem orvosolható 
hatékonyan, az érintett részvételre 
jelentkezőt vagy ajánlattevőt kizárják az 
eljárásból.

Ha kiváltságos viszonyra derül fény, az 
ajánlatkérő szerv köteles haladéktalanul 
megfelelő intézkedéseket tenni annak 
érdekében, hogy az odaítélési folyamatot 
ne befolyásolják jogtalanul, 
megfelelőképpen dokumentálják ezeket az 
intézkedéseket, valamint hogy biztosítsák a 
részvételre jelentkezőkkel és az 
ajánlattevőkkel való egyenlő bánásmódot.

Or. en

Indokolás

Túlságosan bürokratikus megoldás. Az utolsó mondatra nincs szükség, mert már az első is 
elég egyértelmű. Fő az átláthatóság.

Módosítás 638
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha kiváltságos viszonyra derül fény, az 
ajánlatkérő szerv köteles haladéktalanul 
tájékoztatni a 84. cikk szerint kijelölt 
felügyeleti szervet, valamint köteles
megfelelő intézkedéseket tenni annak 

Ha kiváltságos viszonyra derül fény, az 
ajánlatkérő szerv köteles haladéktalanul 
megfelelő intézkedéseket tenni annak 
érdekében, hogy az odaítélési folyamatot 
ne befolyásolják jogtalanul, valamint hogy 
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érdekében, hogy az odaítélési folyamatot 
ne befolyásolják jogtalanul, valamint hogy 
biztosítsák a részvételre jelentkezőkkel és 
az ajánlattevőkkel való egyenlő 
bánásmódot. Ha az összeférhetetlenség 
egyéb módon nem orvosolható hatékonyan, 
az érintett részvételre jelentkezőt vagy 
ajánlattevőt kizárják az eljárásból.

biztosítsák a részvételre jelentkezőkkel és 
az ajánlattevőkkel való egyenlő 
bánásmódot. Ha az összeférhetetlenség 
egyéb módon nem orvosolható hatékonyan, 
az érintett részvételre jelentkezőt vagy 
ajánlattevőt kizárják az eljárásból.

Or. en

(Lásd a 84. cikk törlését.)

Módosítás 639
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
(2) bekezdés a) pontjában említett más 
alkalmazottak be nem jelentett 
összeférhetetlenségét jóhiszeműen 
bejelentő személynek joga legyen a 
megtorlással szembeni védelemre. 
Megtorlásnak minősül az ilyen személlyel 
szemben kilátásba helyezett, 
fenyegetésként közölt vagy eszközölt 
közvetlen vagy közvetett, rá nézve 
hátrányos következményekkel járó 
intézkedés.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak jól működő ellenőrző rendszert kell fenntartaniuk annak biztosítása 
érdekében, hogy e rendelkezéseknek meglegyen a hatása.

Módosítás 640
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A jelen a cikk alapján hozott összes 
intézkedést dokumentálni kell a 85. 
cikkben említett egyedi jelentésben.

törölve

Or. en

Indokolás

Túlságosan bürokratikus rendelkezés, e módosítás egyik célja a nagyobb költséghatékonyság 
elérése érdekében való egyszerűsítés volt.

Módosítás 641
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő, az összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos helyzetek megelőzésére, 
észlelésére és orvoslására szolgáló 
mechanizmusokkal rendelkezzenek. E 
mechanizmusok közé tartozhat a 
technológiai megoldások alkalmazása.

Or. en

Módosítás 642
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azok a tagállamok, ahol a korrupció 
és a polgári jog egyéb megsértései és/vagy 
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(az állami szektoron belüli) 
bűncselekmények elleni küzdelem 
érdekében védik az olyan állami 
alkalmazottakat, akik bejelentik az ilyen 
eseteket, kérhetik, hogy a gazdasági 
szereplő által alkalmazott munkavállaló 
ezzel egyenértékű védelemben részesüljön, 
ha a gazdasági szereplő államilag 
finanszírozott szolgáltatásokat lát el.

Or. en

Módosítás 643
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok az összeférhetetlenségi 
szabályok megsértése esetén megteszik a 
hatékony és időbeni válaszlépések 
megtételének és a hatékony, visszatartó 
erejű és arányos szankciók 
alkalmazásának biztosításához szükséges 
intézkedéseket. A válaszlépések és a 
szankciók magukban foglalják az 
összeférhetetlenség mellett megkötött 
közbeszerzési szerződések 
érvénytelenítését és az okozott károkért 
való felelősségre vonást.

Or. en

Módosítás 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
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A visszaéléseket jelentők védelme
A közbeszerzéseket bonyolító szervezetek 
és szervek a visszaélések jelentésére 
szolgáló belső eljárásokat tartanak fenn 
az alkalmazottak számára a következők 
biztosítása érdekében:
a) minden alkalmazott (ideértve a 
kölcsönzött és szerződéses 
alkalmazottakat, a gyakornokokat és a 
tanácsadókat), aki jóhiszemű bejelentést 
tesz valamilyen pénzügyi visszaélésről, 
védelmet élvez a megtorlás, a zaklatás 
vagy a sérelmére elkövetett intézkedések 
valamennyi formájával szemben;
b) a visszaélést bejelentő személyét 
titokban tartják, kivéve, ha erről az adott 
személy kifejezetten lemond;
c) megfelelő mechanizmusok, így például 
telefonos segítségnyújtó vonalak és 
internetes űrlapok állnak rendelkezésre a 
bejelentések megtételére;
d) annak a visszaélést bejelentő 
személynek, akit megtorlás ért, joga van a 
pártatlan fórum előtti tisztességes 
meghallgatáshoz, és teljes mértékű 
ellentételezésre jogosult; a megtorlást 
foganatosítókat megfelelőképpen kell 
szankcionálni;
e) a bejelentéseket megfelelőképpen 
kivizsgálják, és (adott esetben) korrekciós 
intézkedéseket tesznek, továbbá a 
visszaéléseket bejelentőknek lehetősége 
van az ilyen eljárásokban való részvételre;
f) a felettes beosztásúaknak bizonyítaniuk 
kell, hogy a visszaélést bejelentőkkel 
szemben foganatosított bármilyen 
intézkedésnek a visszaélés bejelentésétől 
eltérő indoka volt;
g) védelmet élveznek a pontatlan, ám 
jóhiszeműen megtett bejelentések; a 
bizonyítottan nem jóhiszemű bejelentések 
nem élveznek védelmet;
h) a vezetőket és az alkalmazottakat 
megfelelőképpen ki kell képezni a 
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visszaéléseket bejelentők jogaival, a 
visszaélések bejelentésének politikáival és 
eljárásaival kapcsolatban;
i) a visszaélések bejelentésével kapcsolatos 
politikákat független szervezetek 
ellenőrzik és értékelik rendszeres 
időközönként;
j) a visszaéléseknek a választott 
tisztviselőknek, nem kormányzati 
szervezeteknek, a médiának és más 
megfelelő feleknek való, kívülre irányuló 
bejelentése védelmet élvez, amennyiben a 
belső csatornák nem működnek 
megfelelően vagy nincsenek ilyenek.

Or. en

Módosítás 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. cikk törölve
Jogellenes magatartás
A részvételre jelentkezők az eljárás 
kezdetekor kötelesek nyilatkozatot tenni, 
hogy az alábbiak egyikét sem tették, illetve 
teszik meg:
a) nem befolyásolják jogtalanul az 
ajánlatkérő szerv döntéshozatali folyamát, 
vagy nem szereznek meg olyan bizalmas 
információt, amely jogosulatlan előnyöket 
biztosítana számukra a közbeszerzési 
eljárásban;
b) nem kötnek a verseny torzítására 
irányuló megállapodást a többi részvételre 
jelentkezővel és ajánlattevővel;
c) nem szolgáltatnak szándékosan olyan 
félrevezető információt, amely lényegesen 
befolyásolhatja a kizárásra, a 
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kiválasztásra vagy a szerződés odaítélésére 
vonatkozó döntéseket.

Or. en

Indokolás

Az üzleti vállalkozásokkal kapcsolatos eljárások egyszerűsítése érdekében a 22. cikk 
beleolvad a közbeszerzési útlevélről szóló 59. cikkbe. Az útlevél arra szolgál, hogy valamennyi 
üzleti vállalkozás egységes szabványdokumentumként használja. Ennélfogva helyénvaló az 
adminisztratív tehernek a két cikk egyesítésével történő csökkentése.

Módosítás 646
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. cikk törölve
Jogellenes magatartás
 A részvételre jelentkezők az eljárás 
kezdetekor kötelesek nyilatkozatot tenni, 
hogy az alábbiak egyikét sem tették, illetve 
teszik meg:
a) nem befolyásolják jogtalanul az 
ajánlatkérő szerv döntéshozatali folyamát, 
vagy nem szereznek meg olyan bizalmas 
információt, amely jogosulatlan előnyöket 
biztosítana számukra a közbeszerzési 
eljárásban;
b) nem kötnek a verseny torzítására 
irányuló megállapodást a többi részvételre 
jelentkezővel és ajánlattevővel;
c) nem szolgáltatnak szándékosan olyan 
félrevezető információt, amely lényegesen 
befolyásolhatja a kizárásra, a 
kiválasztásra vagy a szerződés odaítélésére 
vonatkozó döntéseket.

Or. en
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Módosítás 647
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nem befolyásolják jogtalanul az 
ajánlatkérő szerv döntéshozatali folyamát, 
vagy nem szereznek meg olyan bizalmas 
információt, amely jogosulatlan előnyöket 
biztosítana számukra a közbeszerzési 
eljárásban;

a) nem befolyásolják jogtalanul, 
törvénytelen módon az ajánlatkérő szerv 
döntéshozatali folyamát, vagy nem 
szereznek meg olyan bizalmas információt, 
amely jogosulatlan előnyöket biztosítana 
számukra a közbeszerzési eljárásban;

Or. fr

Indokolás

A jogellenes magatartásra vonatkozó rendelkezések pontosítása.

Módosítás 648
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím – 2 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. fejezet
Az irányelv hatályán kívül eső 
árubeszerzések vagy szolgáltatások 
kezelése
22a. cikk
Az irányelv hatályán kívül eső 
árubeszerzéseket vagy szolgáltatásokat 
tartalmazó ajánlatok kizárása
(1) A Bizottság az ajánlatkérő szervek 
kérelmére az olyan szerződések esetén, 
amelyek hozzáadottérték-adó (héa) nélküli 
becsült értéke legalább 5 millió EUR, 
megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az 
ajánlatkérő szervek – a következő 
feltételek mellett – kizárják a szerződések 
odaítélési eljárásaiból az Unión kívülről 
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származó árukat vagy szolgáltatásokat 
tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben 
az irányelv hatályán kívül eső 
árubeszerzések vagy szolgáltatások értéke 
meghaladja az ajánlatban szereplő 
árubeszerzések és szolgáltatások 
összértékének 50%-át.
(2) Amennyiben az ajánlatkérő szervek az 
(1) bekezdés alapján kívánják kérni a 
szerződések odaítélési eljárásaiból való 
kizárást, akkor ezt a 47. cikkel 
összhangban közzétett hirdetményben kell 
jelezniük.
Az ajánlatkérő szerv kötelezi az 
ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban 
szereplő áruk és/vagy szolgáltatások 
származására és azok értékére 
vonatkozóan tájékoztatást nyújtsanak.
A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogadhat el az áruk és szolgáltatások 
származási nyilatkozataihoz használandó 
szabványos űrlapok létrehozására.
A végrehajtási jogi aktusokat a 91. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
Amennyiben az ajánlatkérő szerv az (1) 
bekezdésben foglalt feltételeknek 
megfelelő ajánlatot kap, amelyre 
vonatkozóan emiatt kizárást kíván 
kérelmezni, erről értesíti a Bizottságot. Az 
értesítési eljárás ideje alatt az ajánlatkérő 
szerv folytathatja az ajánlatok elemzését.
Az értesítést elektronikus úton szabványos 
űrlapon kell benyújtani. A Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogad el a 
szabványos űrlapok létrehozására. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 91. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. A 
szabványos űrlapnak a következő 
információkat kell tartalmaznia:
a) az ajánlatkérő szerv megnevezése és 
elérhetőségi adatai,
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b) a szerződés tárgyának leírása;
c) a kizárni kívánt ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő neve és elérhetőségei;
d) a gazdasági szereplő, az áruk és/vagy 
szolgáltatások származására és ezek 
értékére vonatkozó információk.
A Bizottság az ajánlatkérő szervtől további 
tájékoztatást kérhet.
A kért információkat a további 
tájékoztatásra irányuló kérés 
kézhezvételének napját követő első 
munkanaptól számított nyolc 
munkanapon belül kell biztosítani. 
Amennyiben a Bizottság ez idő alatt nem 
kap tájékoztatást, a (3) bekezdésben 
meghatározott időszak megszakad, amíg a 
Bizottság megkapja a kért információkat.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
szerződések esetén a Bizottság az értesítés 
kézhezvételét követő első munkanaptól 
számított két hónapon belül végrehajtási 
aktust fogad el a tervezett kizárás 
jóváhagyásáról. E végrehajtási aktusokat 
a 91. cikk (2a) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni. Ez az időtartam kellően 
indokolt esetben egy alkalommal 
legfeljebb két hónappal 
meghosszabbítható, különösen ha az 
értesítésben vagy az ahhoz csatolt 
dokumentumokban szereplő információ 
hiányos vagy pontatlan, illetve ha a 
korábban közölt tények tekintetében
lényeges változás következett be. Ha e két 
hónapos időszak vagy a meghosszabbított 
időszak végéig a Bizottság nem fogadott el 
a kizárást jóváhagyó vagy elutasító 
határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a 
Bizottság elutasította a kizárást.
(4) A végrehajtási aktusok (3) bekezdés 
szerinti elfogadásakor a Bizottság a 
következő esetekben hagyja jóvá a 
tervezett kizárást:
a) ha az Unió és az áruk és/vagy 
szolgáltatások származási országa között a 
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közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
és/vagy szolgáltatások tekintetében az 
Unió által hozott, kifejezett piacrajutási 
korlátozásokról rendelkezik;
b) az a) pontban említett megállapodás 
hiányában és akkor, ha a harmadik 
ország olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya.
A b) pont alkalmazásában alapvető 
viszonosság hiánya feltételezhető, ha a 
korlátozó közbeszerzési intézkedések 
nyomán az uniós gazdasági szereplőket, 
árukat és szolgáltatásokat súlyos és 
rendszeres hátrányos megkülönböztetés 
éri.
A végrehajtási aktusok (3) bekezdés 
szerinti elfogadásakor a Bizottság nem 
hagyja jóvá a tervezett kizárást, ha az sérti 
az Unió nemzetközi megállapodásokban 
tett piacrajutási kötelezettségvállalásait.
(5) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottság a következőket 
vizsgálja:
a) az érintett ország közbeszerzési joga a 
nemzetközi közbeszerzési előírásokkal 
összhangban milyen mértékben biztosítja 
az átláthatóságot, és milyen mértékben 
zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és 
gazdasági szereplők hátrányos 
megkülönböztetését;
b) a hatóságok és/vagy független 
ajánlatkérők milyen mértékben tartanak 
fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, 
szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket 
hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat.
(6) A Bizottság a (3) bekezdés szerinti 
határozat meghozatala előtt meghallgatja 
az érintett ajánlattevőt vagy 
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ajánlattevőket.
(7) Az ajánlatokat az (1) bekezdés szerint 
kizáró ajánlatkérő szervek a kizárást az 
eljárás eredményéről szóló, a jelen 
irányelv 48. cikke szerint általuk közzétett 
értesítésben jelentik be.
22b. cikk
Származási szabályok
(1) A termékek származását a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. 
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet1 22–26. cikkével összhangban 
kell meghatározni.
(2) A szolgáltatás származását az azt 
nyújtó természetes vagy jogi személy 
származása alapján kell megállapítani.
(3) Ezen irányelv alkalmazásában az 
Európai Gazdasági Térségnek a 
tagállamoktól eltérő országaiból származó 
áruk vagy szolgáltatások a tagállamokból 
származókkal azonos elbánásban 
részesülnek.
22c. cikk
A viszonossági feltételek végrehajtása
A valamely gazdasági szereplővel az 
ajánlatkérő szervek által bejelentett 
tervezett kizárás esetén a 22a. cikk alapján 
elfogadott bizottsági végrehajtási aktusok 
sérelmére kötött szerződések a 
2007/66/EK irányelv értelmében 
érvénytelennek minősülnek.

Or. en

Módosítás 649
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím – 2 a fejezet (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. FEJEZET 
Viszonossági szabályok
22a. cikk
Az irányelv hatályán kívül eső árukat és 
szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatok 
ajánlatkérő szervek általi kizárása
(1) Az ajánlatkérő szervek – e cikk 
tiszteletben tartása mellett – felmérik, 
hogy ki kell-e zárni a közbeszerzési 
eljárásokból a nemzetközi megállapodás 
által nem kötött harmadik országokból 
származó építési munkálatot, 
árubeszerzést vagy szolgáltatást 
tartalmazó ajánlatokat, ha az irányelv 
hatályán kívül eső építési munkálatok, 
árubeszerzések vagy szolgáltatások értéke 
az ajánlatot képező összes munkálatok, 
árubeszerzések vagy szolgáltatások 
értékének több mint 50%-át teszik ki. 
A nemzetközi megállapodás által nem 
kötött harmadik országból érkező 
ajánlatot automatikusan visszautasítják, 
ha az ár nem éri el az egyéb ajánlatok 
átlagos árának vagy költségének 30%-át.
(2) Az ajánlatkérő szervek előírhatják az 
ajánlattevők számára azt, hogy az 
ajánlatban szereplő építési munkálatok, 
árubeszerzések és szolgáltatások 
származására és azok értékére 
vonatkozóan tájékoztatást nyújtsanak. Az 
ajánlatkérő szervek öntanúsítást is 
elfogadnak annak előzetes 
bizonyítékaként, hogy az ajánlat az (1) 
bekezdés alapján nem zárható ki. Az 
ajánlatkérő szerv az eljárás során 
bármikor megkérheti az ajánlattevőt, hogy 
részben vagy egészben nyújtsa be a kért 
dokumentációt, amennyiben ez 
szükségesnek tűnik az eljárás megfelelő 
lebonyolításának biztosításához. Ha az 
ajánlatkérő szervek az (1) bekezdésben 
foglalt feltételeknek megfelelő olyan 
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ajánlatot kapnak, amelyet ki kívánnak 
zárni, értesítik erről a Bizottságot. Az 
értesítési eljárás ideje alatt az ajánlatkérő 
szerv folytathatja az ajánlatok elemzését. 
Az értesítést elektronikus úton, szabvány-
formanyomtatványon kell benyújtani. A 
Bizottság az építési munkálatok, 
árubeszerzések és szolgáltatások 
származási nyilatkozataihoz használandó 
szabvány-formanyomtatványokat 
megállapító végrehajtási aktusokat 
fogadhat el. E végrehajtási aktusokat a 
91. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. A szabvány-
formanyomtatványnak a következő 
információkat kell tartalmaznia:
a) az ajánlatkérő szerv megnevezése és 
elérhetőségi adatai;
b) a szerződés tárgyának leírása;
c) a kizárni kívánt ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő neve és elérhetőségei;
d) a gazdasági szereplő, az építési 
munkálatok, áruk és/vagy szolgáltatások 
származására és ezek értékére vonatkozó 
információk.
(3) Amennyiben a Bizottság nem hagyja 
jóvá az ajánlatkérő szervnek valamely 
ajánlat (1) bekezdés alapján való 
kizárásáról szóló határozatát, a Bizottság 
az értesítés megérkezését követő első 
munkanaptól számított 15 napos 
határidőn belül indokolással ellátott 
értesítést küld erről az ajánlatkérő 
szervnek. Ez a határidő kellően indokolt 
esetben egy alkalommal legfeljebb 
15 nappal meghosszabbítható, különösen 
ha az értesítésben vagy az ahhoz csatolt 
dokumentumokban szereplő információ 
hiányos vagy pontatlan, illetve ha a 
korábban közölt tények tekintetében 
lényeges változás következett be. Ha e 
harminc napos határidő lejártával a 
Bizottság nem fogadott el a kizárást 
jóváhagyó vagy elutasító határozatot, úgy 
kell tekinteni, hogy a Bizottság jóváhagyta 
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a kizárást.
(4) Az építési munkálatokat, 
árubeszerzéseket vagy szolgáltatásokat 
tartalmazó ajánlatok közbeszerzési 
eljárásból való kizárásakor meg kell 
felelni a következő feltételeknek:
a) ha az Unió és az áruk és/vagy 
szolgáltatások származási országa között a 
közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
és/vagy szolgáltatások tekintetében az 
Unió által hozott, kifejezett piacrajutási 
korlátozásokról rendelkezik;
b) az a) pontban említett megállapodás 
hiányában és akkor, ha a harmadik 
ország olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya.
A b) pont alkalmazásában alapvető 
viszonosság hiánya feltételezhető, ha a 
korlátozó közbeszerzési intézkedések 
nyomán az uniós gazdasági szereplőket, 
építési munkálatokat, árubeszerzéseket és 
szolgáltatásokat súlyos és rendszeres 
hátrányos megkülönböztetés éri.
(5) A Bizottság a (3) bekezdés szerinti 
határozat meghozatala előtt meghallgatja 
az érintett ajánlatkérő szerveket.
22b. cikk 
A viszonossági feltételek érvényesítése
A valamely gazdasági szereplővel az 
ajánlatkérő szervek által bejelentett 
tervezett kizárást követően a 22a. cikk 
alapján elfogadott, az ajánlat kizárását 
jóváhagyó bizottsági határozat sérelmére 
kötött szerződések a 2007/66/EK irányelv 
értelmében érvénytelennek minősülnek.

Or. fr
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Módosítás 650
Riikka Manner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közszolgáltatások 
megszervezésekor az ajánlatkérő szervek 
szolgáltatásiutalvány-rendszert 
alkalmazhatnak, hogy az ügyfelek 
szabadon kiválaszthassák a szolgáltatót. 
Az ajánlatkérő szerv határozza meg a 
szolgáltatási utalvány értékét, valamint 
azokat a szolgáltatásokat, amelyeknél az 
felhasználható, továbbá az ügyfelet, aki 
használhatja.
Az ajánlatkérő szerv meghatározhatja 
azokat a követelményeket, amelyeket a 
szolgáltatónak teljesítenie kell ahhoz, 
hogy felvegyék a szolgáltatásiutalvány-
rendszerbe. Ezeknek a követelményeknek 
megkülönböztetésmentesnek és a 
szolgáltatás tárgyához mérten arányosnak 
kell lenniük. Minden olyan szolgáltatót, 
amely teljesíti a követelményeket, fel kell 
venni a rendszerbe. A szolgáltatók listáját 
nyilvánosan elérhetővé kell tenni.
Az ajánlatkérő szerv az ezen irányelvben 
előírt eljárás keretében ki is választhatja a 
szolgáltatásiutalvány-rendszerbe 
felveendő szolgáltatókat.
Az ügyfél a szolgáltatásiutalvány-rendszer 
bármelyik szolgáltatóját választhatja, vagy 
dönthet úgy, hogy nem veszi igénybe a 
rendszert.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi gazdasági helyzetben hatékony új eszközökre van szükség a közszolgáltatások 
megszervezéséhez. A szolgáltatásiutalvány-rendszer ennek egy további módját jelenti. Előnyös 
a kkv-knak, mert nagyon egyszerű a szolgáltatásiutalvány-rendszer kialakítása. Választási 
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lehetőséget kínál a polgárnak arra vonatkozóan, hogy eldöntse, ki legyen a szolgáltató. A 
szolgáltatásiutalvány-rendszer nyilvánvalóan a hatóság számára is előnyös.

Módosítás 651
Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv megteheti, hogy nem 
tesz közzé pályázati felhívást, ha a 
tárgyalásos eljárásba vagy a 
versenypárbeszédbe bevonja mindazokat 
és csak azokat az ajánlattevőket, akik, 
illetve amelyek teljesítik az 55–65. cikkben 
foglalt feltételeket, és akik, illetve amelyek 
ezt megelőzően a nyílt vagy meghívásos 
eljárásban a közbeszerzési eljárás formai 
követelményeinek megfelelő ajánlatot 
nyújtottak be;

Or. en

Módosítás 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az ajánlatkérő szervek alkalmazhatják a 
jelen irányelvben szabályozott innovációs 
partnerséget.

A tagállamok előírják, hogy az ajánlatkérő 
szervek alkalmazhatják a jelen irányelvben 
szabályozott innovációs partnerséget.

Or. en

Indokolás

A rugalmasságnak az eljárások kiválasztásában való előmozdítása és az innovatív beszerzési 
gyakorlat előmozdítása kiemelt szerepet kap e modernizációs gyakorlat során. Ilyen módon a 
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legrelevánsabb eljárások átültetésének nem opcionálisnak, hanem – az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében – valamennyi tagállamban egységesnek kell lennie.

Módosítás 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az ajánlatkérő szervek alkalmazhatják a 
jelen irányelvben szabályozott innovációs 
partnerséget.

A tagállamok előírják, hogy az ajánlatkérő 
szervek alkalmazhatják a jelen irányelvben 
szabályozott innovációs partnerséget.

Or. fr

Módosítás 654
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy az 
ajánlatkérő szerveknek a tárgyalásos 
eljárást vagy a versenypárbeszédet kell 
alkalmazniuk, ha a közbeszerzési 
szerződés a vállalkozás átruházásához 
vezethet.

Or. de

Módosítás 655
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok arról is rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szervek tárgyalásos 
eljárást vagy versenypárbeszédet 
alkalmazhatnak a 27. és a 28. cikkel 
összhangban oly módon, hogy az ne 
fenyegessen a verseny torzulásával, illetve 
diszkrimináció okozásával.

Or. da

Módosítás 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok azt is előírják, hogy az 
ajánlatkérő szervek tárgyalásos eljárást 
vagy versenypárbeszédet alkalmazhatnak a 
következő helyzetekben:

a) az építési beruházásokat illetően, 
amennyiben az építési beruházásra 
irányuló szerződés tárgya az építési 
beruházás 2. cikk (8) bekezdés szerinti 
tervezése és kivitelezése együtt, vagy 
amennyiben tárgyalásokra van szükség a 
projekt jogi vagy pénzügyi felépítésének 
kialakításához;

a) a következő kritériumok 
valamelyikének megfelelő építési 
beruházásokat, árubeszerzéseket vagy 
szolgáltatásokat illetően:

b) az építési beruházásra irányuló 
közbeszerzési szerződések vonatkozásában 
a kizárólag kutatási vagy innovációs, 
tesztelési vagy fejlesztési céllal, és nem a 
nyereségesség biztosításának vagy a 
kutatási és fejlesztési költségek 
megtérülésének céljából végrehajtott 
építési beruházások esetében;

i. amennyiben az ajánlatkérő szerv igényei 
az azonnal rendelkezésre álló megoldások 
kiigazítása nélkül nem elégíthetők ki;

c) a szolgáltatás vagy árubeszerzés 
vonatkozásában, amennyiben a műszaki 
leírás nem állapítható meg kellő 

ii. tervezési vagy innovatív megoldásokat 
foglalnak magukban;
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pontossággal a VIII. melléklet 2–5. pontja 
szerinti szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások 
vagy műszaki referenciák valamelyikére 
való hivatkozással;

d) a 30. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerinti szabálytalan vagy elfogadhatatlan 
ajánlatok esetén;

iii. a jelleghez, a komplexitáshoz vagy a 
jogi vagy pénzügyi felépítéshez 
kapcsolódó sajátos körülmények, illetve a 
hozzájuk kapcsolódó kockázatok miatt a 
szerződés nem ítélhető oda előzetes 
tárgyalások nélkül;

e) amennyiben az építési beruházás, az 
árubeszerzések vagy a szolgáltatások 
jellegéhez vagy összetettségéhez 
kapcsolódó sajátos körülmények vagy a 
kapcsolódó kockázatok miatt a szerződés 
előzetes tárgyalások nélkül nem ítélhető 
oda.

iv. azok a műszaki leírások, amelyek az 
ajánlatkérő szerv által nem állapíthatók
meg kellő pontossággal a VIII. melléklet 
2–5. pontja szerinti szabványok, európai 
műszaki tanúsítványok, közös műszaki 
leírások vagy műszaki referenciák 
valamelyikére való hivatkozással;

b) olyan építési beruházás, árubeszerzés 
vagy szolgáltatásnyújtás tekintetében, 
ahol – a nyílt vagy meghívásos eljárás 
keretében – kizárólag szabálytalan vagy 
elfogadhatatlan ajánlatot nyújtottak be. E 
helyzetekben az ajánlatkérő szerv 
megteheti, hogy nem tesz közzé 
hirdetményt, ha a tárgyalásos eljárásba 
bevonja mindazokat és csak azokat az 
ajánlattevőket, akik, illetve amelyek 
teljesítik az 55–63. cikkben előírt 
feltételeket, és akik, illetve amelyek ezt 
megelőzően a nyílt vagy meghívásos 
eljárásban a közbeszerzési eljárás formai 
követelményeinek megfelelő ajánlatot 
nyújtottak be.

Or. en

Indokolás

E módosítás rugalmasabbá teszi a tárgyalások alkalmazását. A rugalmasságnak az eljárások 
kiválasztásában való előmozdítása és az innovatív beszerzési gyakorlat előmozdítása kiemelt 
szerepet kap e modernizációs gyakorlat során. Ilyen módon a legrelevánsabb eljárások 
átültetésének nem opcionálisnak, hanem – az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében 
– valamennyi tagállamban egységesnek kell lennie.
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Módosítás 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 659
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Módosítás 660
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az építési beruházásokat illetően, 
amennyiben az építési beruházésra 
irányuló szerződés tárgya az építési 
beruházás 2. cikk (8) bekezdés szerinti 
tervezése és kivitelezése együtt, vagy 
amennyiben tárgyalásokra van szükség a 
projekt jogi vagy pénzügyi felépítésének 
kialakításához;

törölve

Or. da

Módosítás 661
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az építési beruházásokat illetően, 
amennyiben az építési beruházésra 
irányuló szerződés tárgya az építési 
beruházás 2. cikk (8) bekezdés szerinti 
tervezése és kivitelezése együtt, vagy 
amennyiben tárgyalásokra van szükség a 

a) az építési beruházásokat illetően, 
amennyiben a közbeszerzés olyan összetett 
tárggyal rendelkezik mint az építési 
munkálatok 2. cikk (8) bekezdés szerinti 
tervezése, kivitelezése, finanszírozása, 
üzemeltetése és karbantartása, vagy 
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projekt jogi vagy pénzügyi felépítésének 
kialakításához;

amennyiben tárgyalásokra van szükség a 
projekt jogi vagy pénzügyi felépítésének 
kialakításához;

Or. fr

Módosítás 662
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az építési beruházásokat illetően,
amennyiben az építési beruházásra 
irányuló szerződés tárgya az építési 
beruházás 2. cikk (8) bekezdés szerinti 
tervezése és kivitelezése együtt, vagy
amennyiben tárgyalásokra van szükség a 
projekt jogi vagy pénzügyi felépítésének 
kialakításához;

a) az építési beruházásokat illetően, 
amennyiben tárgyalásokra van szükség a 
projekt jogi vagy pénzügyi felépítésének 
kialakításához;

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés ösztönzőket teremthet az ajánlatkérő szervek számára ahhoz, hogy a 
tervezést és az építési munka kivitelezését egy nagy szerződésben foglalják egybe, amely nem 
minden esetben lehet előnyös megoldás.

Módosítás 663
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az építési beruházásra irányuló 
közbeszerzési szerződések vonatkozásában 
a kizárólag kutatási vagy innovációs, 
tesztelési vagy fejlesztési céllal, és nem a 
nyereségesség biztosításának vagy a 

törölve
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kutatási és fejlesztési költségek 
megtérülésének céljából végrehajtott 
építési beruházások esetében;

Or. da

Módosítás 664
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az építési beruházásra irányuló 
közbeszerzési szerződések vonatkozásában 
a kizárólag kutatási vagy innovációs, 
tesztelési vagy fejlesztési céllal, és nem a 
nyereségesség biztosításának vagy a 
kutatási és fejlesztési költségek 
megtérülésének céljából végrehajtott 
építési beruházások esetében;

b) az építési beruházásra, árubeszerzésre 
és szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések vonatkozásában a kizárólag 
kutatási vagy innovációs, tesztelési vagy 
fejlesztési céllal, és nem a nyereségesség 
biztosításának vagy a kutatási és fejlesztési 
költségek megtérülésének céljából 
végrehajtott építési beruházások esetében;

Or. fr

Módosítás 665
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szolgáltatás vagy árubeszerzés 
vonatkozásában, amennyiben a műszaki 
leírás nem állapítható meg kellő 
pontossággal a VIII. melléklet 2-5. pontja 
szerinti szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások 
vagy műszaki referenciák valamelyikére 
való hivatkozással;

törölve

Or. da
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Módosítás 666
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szolgáltatás vagy árubeszerzés 
vonatkozásában, amennyiben a műszaki 
leírás nem állapítható meg kellő 
pontossággal a VIII. melléklet 2–5. pontja 
szerinti szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások 
vagy műszaki referenciák valamelyikére 
való hivatkozással;

c) a tudásalapú szolgáltatás vagy 
árubeszerzés vonatkozásában, amennyiben 
a műszaki leírás nem állapítható meg kellő 
pontossággal a VIII. melléklet 2–5. pontja 
szerinti szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások 
vagy műszaki referenciák valamelyikére 
való hivatkozással;

Or. en

Indokolás

A tárgyalásos eljárás az egyetlen olyan lehetséges eljárás, amely megfelel a kreatív 
szolgáltatások számára, mivel kreatív jellegük következményeként eredményük nem 
irányozható elő. Ennélfogva az „intellektuális vagy tudásalapú szolgáltatásokat” (a 
meghatározást lásd a javasolt 1. cikkben) egyértelműen ezek közé kell sorolni, a tárgyalásos 
eljárás átültetését pedig kötelezővé kell tenni.

Módosítás 667
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 30. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerinti szabálytalan vagy elfogadhatatlan 
ajánlatok esetén;

törölve

Or. da
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Módosítás 668
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) amennyiben az építási beruházás, az 
árubeszerzések vagy a szolgáltatások 
jellegéhez vagy összetettségéhez 
kapcsolódó sajátos körülmények vagy a 
kapcsolódó kockázatok miatt a szerződés 
előzetes tárgyalások nélkül nem ítélhető 
oda.

törölve

Or. da

Módosítás 669
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) amennyiben az építési beruházás, az 
árubeszerzések vagy a szolgáltatások 
jellegéhez vagy összetettségéhez 
kapcsolódó sajátos körülmények vagy a 
kapcsolódó kockázatok miatt a szerződés 
előzetes tárgyalások nélkül nem ítélhető 
oda.

e) ha az ajánlatkérő szervek a pályázati 
felhívásban megindokolják, hogy az 
építési beruházás, az árubeszerzések vagy a 
szolgáltatások jellegéhez, jogi vagy 
pénzügyi felépítéséhez vagy 
összetettségéhez kapcsolódó sajátos 
körülmények vagy a kapcsolódó 
kockázatok miatt a szerződés előzetes 
tárgyalások nélkül nem ítélhető oda.

Or. en

Indokolás

Azzal, hogy a tárgyalásos eljárások kifejezetten hozzáférhetővé válnak az összetett 
szerződések esetében, korlátozott mértékben ki kell szélesítenünk a bizottsági javaslat 
hatáskörét.
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Módosítás 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) ha az ajánlatkérő szerv konkrét 
beszerzési szükségletei kizárólag 
szabványosított megoldások 
igénybevételével nem teljesíthetők.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő szervek nem hagyatkozhatnak 
kizárólag szabványosított termékekre vagy szolgáltatásokra, lehetővé kell tenni számukra, 
hogy a tárgyalásos eljárást válasszák.

Módosítás 671
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a munkavállalókat érintő építkezés 
vagy szolgáltatás kapcsán a 
munkavállalók képviselőivel folytatott 
konzultációra vonatkozó követelmények 
miatt.

Or. de

Módosítás 672
Christel Schaldemose

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

Az ajánlati határidő lejárta és a szerződés 
aláírása közötti időszakban az ajánlatkérő 
szervek párbeszédet alakíthatnak ki az 
ajánlattevőkkel, amennyiben az az 
ajánlatokban előforduló hibák, 
hiányosságok vagy félreértések 
tisztázására vagy korrigálására, vagy az 
ajánlatok tartalmának pontosítására vagy 
kiegészítésére irányul olyan mértékben, 
amely nem támaszt aggályokat a 
diszkriminációt illetően. 

Or. da

Módosítás 673
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy a 
tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet 
vagy az innovációs partnerséget nem 
ültetik át a nemzeti jogukba.

törölve

Or. da

Módosítás 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy a 
tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet 
vagy az innovációs partnerséget nem 
ültetik át a nemzeti jogukba.

törölve
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Or. en

Indokolás

A rugalmasságnak az eljárások kiválasztásában való előmozdítása és az innovatív beszerzési 
gyakorlat előmozdítása kiemelt szerepet kap e modernizációs gyakorlat során. Ilyen módon a 
legrelevánsabb eljárások átültetésének nem opcionálisnak, hanem – az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében – valamennyi tagállamban egységesnek kell lennie.

Módosítás 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy a 
tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet 
vagy az innovációs partnerséget nem 
ültetik át a nemzeti jogukba.

törölve

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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ültetik át a nemzeti jogukba.

Or. fr

Módosítás 677
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy a 
tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet 
vagy az innovációs partnerséget nem 
ültetik át a nemzeti jogukba.

törölve

Or. nl

Indokolás

A tárgyalásos eljárás, a versenypárbeszéd vagy az innovációs partnerség jó lehetőséget nyújt 
az ajánlatkérő szerveknek arra, hogy közbeszerzési politikájukat egyszerűbbé, rugalmasabbá 
és hatékonyabbá tegyék. Amennyiben a tagállamok számára lehetővé válik, hogy ne vezessék 
be ezeket az eljárásokat, az ajánlatkérő szervek elesnek ettől a lehetőségtől. Fontos, hogy a 
jövőben valamennyi ajánlatkérő szerv alkalmazhassa ezeket az új eljárásokat.

Módosítás 678
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy a 
tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet 
vagy az innovációs partnerséget nem 
ültetik át a nemzeti jogukba.

törölve

Or. fr
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Módosítás 679
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy a 
tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet 
vagy az innovációs partnerséget nem 
ültetik át a nemzeti jogukba.

A tagállamok átültetik nemzeti jogukba a 
tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet 
és az innovációs partnerséget.

Or. en

Módosítás 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pályázati felhívás az alábbi módok 
egyikén tehető meg:

A pályázati felhívást a 47. cikk szerinti 
ajánlati/részvételi felhívás révén kell 
megtenni.

Or. en

Indokolás

E módosítás rugalmasabbá teszi a tárgyalások használatát.

Módosítás 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ajánlati/részvételi felhívás útján a 47. 
cikknek megfelelően,

törölve
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Or. en

Indokolás

Átkerült a bevezető bekezdésbe. E módosítás rugalmasabbá teszi a tárgyalások alkalmazását.

Módosítás 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a szerződést egy központi szint alatti 
ajánlatkérő szerv ítéli oda meghívásos 
vagy tárgyalásos eljárásban, előzetes 
tájékoztató útján, a 46. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően.

törölve

Or. en

Indokolás

E módosítás rugalmasabbá teszi a tárgyalások használatát.

Módosítás 683
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a szerződést egy központi szint alatti
ajánlatkérő szerv ítéli oda meghívásos vagy 
tárgyalásos eljárásban, előzetes tájékoztató 
útján, a 46. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően.

b) ha a szerződést egy ajánlatkérő szerv 
ítéli oda meghívásos vagy tárgyalásos 
eljárásban, előzetes tájékoztató útján, a 46. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően.

Or. en
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Módosítás 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pontban említett esetben azok a 
gazdasági szereplők, amelyek 
kinyilvánították érdeklődésüket az előzetes 
tájékoztató közzétételét követően, felhívást 
kapnak arra, hogy érdeklődésüket írásban 
is erősítsék meg a „szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás” segítségével az 52. 
cikknek megfelelően.

Amennyiben a szerződést egy központi 
szint alatti ajánlatkérő szerv ítéli oda 
meghívásos vagy tárgyalásos eljárás
keretében, a tagállamok – az első 
albekezdésben foglaltak ellenére –
előírják, hogy a pályázati felhívást 
előzetes tájékoztató útján, a 46. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően lehet megtenni. 
A tagállamok fenntarthatják ezt a 
lehetőséget a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek bizonyos kategóriái 
számára is.
Ha a pályázati felhívást előzetes 
tájékoztató útján, a 46. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően teszik közzé,
azok a gazdasági szereplők, amelyek 
kinyilvánították érdeklődésüket az előzetes 
tájékoztató közzétételét követően, felhívást 
kapnak arra, hogy érdeklődésüket írásban 
is erősítsék meg a „szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás” segítségével az 52. 
cikknek megfelelően.

Or. en

Indokolás

E módosítás rugalmasabbá teszi a tárgyalások alkalmazását. Emellett biztosítja azt, hogy a 
nemzeti jogba való átültetés harmonizáltan, az EU egészére kiterjedően valósuljon meg.

Módosítás 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szervek csak a 30. 
cikkben kifejezetten megemlített
különleges esetekben és körülmények 
között alkalmazhatják a hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást.

(3) A 30. cikkben kifejezetten említett 
különleges esetekben és körülmények 
között a tagállamok előírják, hogy az 
ajánlatkérő szervek alkalmazhatják a 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárást. A tagállamok nem tehetik 
lehetővé ennek az eljárásnak a 30. 
cikkben megemlítettektől eltérő esetekben 
történő alkalmazását.

Or. en

Indokolás

E módosítás rugalmasabbá teszi a tárgyalások alkalmazását. Emellett biztosítja azt, hogy a 
nemzeti jogba való átültetés harmonizáltan, az EU egészére kiterjedően valósuljon meg.

Módosítás 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje a hirdetmény feladásának 
napjától számított 40 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje a hirdetmény feladásának 
napjától számított 21 nap. Egyes kivételes 
esetekben a határidő 40 napra 
meghosszabbítható.

Or. de

Indokolás

A rövidebb részvételi jelentkezési határidők az eljárás felgyorsulásához vezetnek anélkül, 
hogy az ajánlatokat illetően a minőség csökkenésével kellene számolni. A részvételi 
jelentkezés önmagában még nem jelent semmilyen kötelezettséget a részvételre jelentkezők 
számára. Ha nem kérnek már ebben a szakaszban olyan igazolásokat, amelyek beszerzése 
hosszabb időt vesz igénybe, a részvételi jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap viszonylag 
gyorsan kitölthető és benyújtható.
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Módosítás 687
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlati felhívás feladásának 
napjától számított 40 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlati felhívás feladásának 
napjától számított 45 nap.

Or. pt

Módosítás 688
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje a hirdetmény feladásának 
napjától számított 40 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje a hirdetmény feladásának 
napjától számított 45 nap.

Or. en

Módosítás 689
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje a hirdetmény feladásának 
napjától számított 40 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje a hirdetmény feladásának 
napjától számított 52 nap.

Or. en
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Indokolás

Az új határidők gyakorlati szempontból túl rövidek, és a versenyt is korlátozhatják.

Módosítás 690
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje a hirdetmény feladásának 
napjától számított 40 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje a hirdetmény feladásának 
napjától számított 47 nap.

Or. en

Indokolás

Az ajánlatok beérkezésének határidejét 47 napra célszerű meghosszabbítani, ami elegendő 
időt biztosít a pályázók számára ajánlataik elkészítéséhez, ugyanakkor mégis rövidebb, mint a 
jelenlegi határidő (52 nap).

Módosítás 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének 
ezen cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
20 napra csökkenthető, feltéve, hogy 
mindkét következő feltétel teljesül:

törölve

a) az előzetes tájékoztató a VI. melléklet 
B. részének I. szakaszában a részvételi 
felhívásra vonatkozóan előírt valamennyi 
adatot tartalmazza, amennyiben ezek az 
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adatok az előzetes tájékoztató 
közzétételekor rendelkezésre állnak;
b) az előzetes tájékoztatót a részvételi 
felhívás elküldése előtt legalább 45 nappal 
és legfeljebb 12 hónappal közzétételre 
megküldték.

Or. de

Indokolás

A minimális határidőt 21 napra kell csökkenteni (lásd ugyanennek a szerzőnek a 25. cikk (1) 
bekezdésére vonatkozó módosítását), és annak kivételes esetekben 40 napra 
meghosszabbíthatónak kell lennie. A 25. cikk (2) bekezdésében említett esetek így a 
szabálykivétel közötti viszony megfordításával szükségtelenné válnak.

Módosítás 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének 
ezen cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
20 napra csökkenthető, feltéve, hogy 
mindkét következő feltétel teljesül:

(2) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének 
ezen cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
15 napra csökkenthető, feltéve, hogy 
mindkét következő feltétel teljesül:

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.

Módosítás 693
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének 
ezen cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
20 napra csökkenthető, feltéve, hogy 
mindkét következő feltétel teljesül:

(2) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének 
ezen cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
30 napra csökkenthető, feltéve, hogy 
mindkét következő feltétel teljesül:

Or. en

Módosítás 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az ajánlatkérő szervek által 
megfelelően indokolt sürgősségi helyzet 
kivitelezhetetlenné teszi a jelen cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított határidőt, az ajánlati 
felhívás elküldésének időpontjától 
számított legalább 20 napos határidőt is 
meghatározhatnak.

törölve

Or. de

Indokolás

A minimális határidőt 21 napra kell csökkenteni (lásd ugyanennek a szerzőnek a 25. cikk (1) 
bekezdésére vonatkozó módosítását), és annak kivételes esetekben 40 napra 
meghosszabbíthatónak kell lennie. A 25. cikk (2) bekezdésében említett esetek így a 
szabálykivétel közötti viszony megfordításával szükségtelenné válnak.

Módosítás 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az ajánlatkérő szervek által 
megfelelően indokolt sürgősségi helyzet 
kivitelezhetetlenné teszi a jelen cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított határidőt, az ajánlati felhívás 
elküldésének időpontjától számított 
legalább 20 napos határidőt is 
meghatározhatnak.

(3) Ha az ajánlatkérő szervek által 
megfelelően indokolt sürgősségi helyzet 
kivitelezhetetlenné teszi a jelen cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított határidőt, az ajánlati felhívás 
elküldésének időpontjától számított 
legalább 15 napos határidőt is 
meghatározhatnak.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.

Módosítás 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérő öt nappal csökkentheti 
az ajánlatok beérkezésére az (1) bekezdés 
második albekezdésében előírt határidőt, 
ha elfogadja, hogy az ajánlatokat a 19. 
cikk (3), (4) és (5) bekezdésének 
megfelelően elektronikus úton is be 
lehessen nyújtani.

törölve

Or. de

Indokolás

A minimális határidőt 21 napra kell csökkenteni (lásd ugyanennek a szerzőnek a 25. cikk (1) 
bekezdésére vonatkozó módosítását), és annak kivételes esetekben 40 napra 
meghosszabbíthatónak kell lennie. A 25. cikk (2) bekezdésében említett esetek így a 
szabálykivétel közötti viszony megfordításával szükségtelenné válnak.
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Módosítás 697
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérő öt nappal csökkentheti 
az ajánlatok beérkezésére az (1) bekezdés 
második albekezdésében előírt határidőt, 
ha elfogadja, hogy az ajánlatokat a 19. 
cikk (3), (4) és (5) bekezdésének 
megfelelően elektronikus úton is be 
lehessen nyújtani.

törölve

Or. en

Módosítás 698
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérő öt nappal csökkentheti 
az ajánlatok beérkezésére az (1) bekezdés 
második albekezdésében előírt határidőt, 
ha elfogadja, hogy az ajánlatokat a 19. 
cikk (3), (4) és (5) bekezdésének 
megfelelően elektronikus úton is be 
lehessen nyújtani.

törölve

Or. en

Módosítás 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 30 nap.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 21 nap.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt határidő túlságosan hosszú, és azt 21 napra lehetne csökkenteni, 
ami a közbeszerzés gyakorlatát tekintve elegendő. A rövidebb részvételi jelentkezési határidők 
az eljárás felgyorsulásához vezetnek anélkül, hogy az ajánlatokat illetően a minőség 
csökkenésével kellene számolni. A részvételi jelentkezés még semmilyen kötelezettséggel nem 
jár a részvételre jelentkezőkre nézve, a részvételi jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap 
viszonylag gyorsan kitölthető és benyújtható.

Módosítás 700
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás
feladásától számított 30 nap.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 45 nap.

Or. en

Módosítás 701
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 30 nap.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 37 nap.

Or. en

Módosítás 702
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 30 nap.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 35 nap.

Or. en

Indokolás

A részvételi jelentkezések beérkezésének határidejét 35 napra célszerű meghosszabbítani, ami 
elegendő időt biztosít a pályázók számára ajánlataik elkészítéséhez, ugyanakkor mégis 
rövidebb, mint a jelenlegi határidő (37 nap).

Módosítás 703
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Csak azok a gazdasági szereplők (2) Csak azok a gazdasági szereplők 
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tehetnek ajánlatot, amelyeket a kért 
információk értékelését követően az 
ajánlatkérő szerv meghívott. Az ajánlatkérő 
szerv a 64. cikkben szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, akiket 
meghív az eljárásban való részvételre.

tehetnek ajánlatot, amelyeket a kért 
információk értékelését követően az 
ajánlatkérő szerv kiválasztott. Az 
ajánlatkérő szerv a 64. cikkben szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, akiket 
kiválaszt az eljárásban való részvételre.

Or. en

Módosítás 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
feladásától számított 35 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
feladásától számított 21 nap.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt határidő túlságosan hosszú, és azt 21 napra lehetne csökkenteni, 
ami a közbeszerzés gyakorlatát tekintve elegendő. A rövidebb részvételi jelentkezési határidők 
az eljárás felgyorsulásához vezetnek anélkül, hogy az ajánlatokat illetően a minőség 
csökkenésével kellene számolni. A részvételi jelentkezés még semmilyen kötelezettséggel nem 
jár a részvételre jelentkezőkre nézve, a részvételi jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap 
viszonylag gyorsan kitölthető és benyújtható.

Módosítás 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
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feladásától számított 35 nap. feladásától számított 30 nap.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.

Módosítás 706
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
feladásától számított 35 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
feladásától számított 45 nap.

Or. en

Módosítás 707
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
feladásától számított 35 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
feladásától számított 40 nap.

Or. en

Módosítás 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének e 
cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
15 napra csökkenthető, feltéve, hogy az 
alábbi feltételek mindegyike teljesül:

(3) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének e 
cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
10 napra csökkenthető, feltéve, hogy az 
alábbi feltételek mindegyike teljesül:

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.

Módosítás 709
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének e 
cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
15 napra csökkenthető, feltéve, hogy az 
alábbi feltételek mindegyike teljesül:

(3) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének e 
cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
általános szabályként 36 napra 
csökkenthető, azonban semmilyen 
körülmények között sem csökkenthető 22 
napnál rövidebb időre, feltéve, hogy az 
alábbi feltételek mindegyike teljesül:

Or. en

Módosítás 710
Marian Harkin
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Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az előzetes tájékoztatót a részvételi 
felhívás elküldése előtt legalább 45 nappal 
és legfeljebb 12 hónappal közzétételre 
megküldték.

b) az előzetes tájékoztatót a részvételi 
felhívás elküldése előtt legalább 52 nappal 
és legfeljebb 12 hónappal közzétételre 
megküldték.

Or. en

Módosítás 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A központi szint alatti ajánlatkérő 
szervek az ajánlatok beérkezésére nyitva 
álló határidőt az ajánlatkérő szerv és a 
kiválasztott részvételre jelentkezők közötti 
kölcsönös megállapodás útján is 
megállapíthatják, feltéve, hogy minden 
részvételre jelentkező ugyanannyi idővel 
rendelkezik ajánlata benyújtására. Ha nem 
tudnak megegyezni az ajánlatok 
beérkezésének határidejéről, az ajánlatkérő 
szerv kitűz egy határidőt, amely legalább 
az ajánlati felhívás időpontjától számított 
10 nap lesz.

(4) A tagállamok előírják, hogy a központi 
szint alatti ajánlatkérő szervek valamennyi 
vagy meghatározott kategóriái az 
ajánlatok beérkezésére nyitva álló határidőt 
az ajánlatkérő szerv és a kiválasztott 
részvételre jelentkezők közötti kölcsönös 
megállapodás útján is megállapíthatják, 
feltéve, hogy minden részvételre jelentkező 
ugyanannyi idővel rendelkezik ajánlata 
benyújtására. Megegyezés hiányában az 
ajánlatok beérkezésének határidejéről, az 
ajánlatkérő szerv kitűz egy határidőt, 
amely legalább az ajánlati felhívás 
időpontjától számított 10 nap lesz.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése és ugyanakkor annak biztosítása, hogy a nemzeti jogba 
való átültetés harmonizáltan, az EU egészére kiterjedően valósuljon meg.

Módosítás 712
Sari Essayah
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Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A központi szint alatti ajánlatkérő 
szervek az ajánlatok beérkezésére nyitva 
álló határidőt az ajánlatkérő szerv és a 
kiválasztott részvételre jelentkezők közötti 
kölcsönös megállapodás útján is 
megállapíthatják, feltéve, hogy minden 
részvételre jelentkező ugyanannyi idővel 
rendelkezik ajánlata benyújtására. Ha nem 
tudnak megegyezni az ajánlatok 
beérkezésének határidejéről, az ajánlatkérő 
szerv kitűz egy határidőt, amely legalább 
az ajánlati felhívás időpontjától számított 
10 nap lesz.

(4) A központi szint alatti ajánlatkérő 
szervek az ajánlatok beérkezésére nyitva 
álló határidőt az ajánlatkérő szerv és a
kiválasztott részvételre jelentkezők közötti 
kölcsönös megállapodás útján is 
megállapíthatják, feltéve, hogy minden 
részvételre jelentkező ugyanannyi idővel 
rendelkezik ajánlata benyújtására. Ha nem 
tudnak megegyezni az ajánlatok 
beérkezésének határidejéről, az ajánlatkérő 
szerv kitűz egy határidőt, amely legalább 
az ajánlati felhívás időpontjától számított 
15 nap lesz.

Or. en

Módosítás 713
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A központi szint alatti ajánlatkérő 
szervek az ajánlatok beérkezésére nyitva 
álló határidőt az ajánlatkérő szerv és a 
kiválasztott részvételre jelentkezők közötti 
kölcsönös megállapodás útján is 
megállapíthatják, feltéve, hogy minden 
részvételre jelentkező ugyanannyi idővel 
rendelkezik ajánlata benyújtására. Ha nem 
tudnak megegyezni az ajánlatok 
beérkezésének határidejéről, az ajánlatkérő 
szerv kitűz egy határidőt, amely legalább 
az ajánlati felhívás időpontjától számított 
10 nap lesz.

(4) A központi szint alatti ajánlatkérő 
szervek az ajánlatok beérkezésére nyitva 
álló határidőt az ajánlatkérő szerv és a 
kiválasztott részvételre jelentkezők közötti 
kölcsönös megállapodás útján is 
megállapíthatják, feltéve, hogy minden 
részvételre jelentkező ugyanannyi idővel 
rendelkezik ajánlata benyújtására. Ha nem 
tudnak megegyezni az ajánlatok 
beérkezésének határidejéről, az ajánlatkérő 
szerv kitűz egy határidőt, amely legalább 
az ajánlati felhívás időpontjától számított 
15 nap lesz.

Or. fi
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Módosítás 714
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ajánlatok beérkezésére a (2) 
bekezdésben előírt határidő öt nappal 
csökkenthető, ha az ajánlatkérő szerv 
elfogadja, hogy az ajánlatokat a 19. cikk 
(3), (4) és (5) bekezdésének megfelelően 
elektronikus úton is be lehessen nyújtani.

törölve

Or. en

Módosítás 715
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben az ajánlatkérő szerv az 
(1), (2), (3) és (4) bekezdésben említett 
határidőkön belül kiigazítja a pályázati 
dokumentációt, akkor a határidők 15 
nappal meghosszabbodnak.

Or. en

Módosítás 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tárgyalásos eljárások során a (1) A tárgyalásos eljárások során a 
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pályázati felhívás alapján a minőségi 
kiválasztáshoz előírt információ 
benyújtásával bármely gazdasági szereplő 
kérelmezheti részvételét.

pályázati felhívás alapján a minőségi 
kiválasztáshoz az ajánlatkérő szervezet 
által kért, a VI. melléklet B. és C. részében 
előírt tájékoztatást tartalmazó információ 
benyújtásával bármely gazdasági szereplő 
kérelmezheti részvételét.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.

Módosítás 717
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek kötelesek részvételi 
felhívásban vagy a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban leírni a beszerzést, 
valamint részletezni a teljesítendő 
minimumkövetelményeket és az odaítélési 
szempontokat, hogy a gazdasági szereplők 
megállapíthassák a beszerzés jellegét és 
hatókörét, valamint eldönthessék, hogy 
kérelmezik-e részvételüket a 
tárgyalásokban. Az ajánlatkérő szervek a 
műszaki leírásban jelzik, annak mely 
részei határozzák meg a 
minimumkövetelményeket.

Az ajánlatkérő szervek kötelesek részvételi 
felhívásban vagy a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban leírni a beszerzést, 
valamint részletezni a teljesítendő 
minimumkövetelményeket és a fő
odaítélési szempontot vagy szempontokat, 
hogy a gazdasági szereplők 
megállapíthassák a beszerzés jellegét és 
hatókörét, valamint eldönthessék, hogy 
kérelmezik-e részvételüket a 
tárgyalásokban.

Or. en

Indokolás

Ez a nyílt eljáráshoz képest korlátozná a tárgyalásos eljárást, és csökkenne a jogbiztonság is.

Módosítás 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek kötelesek részvételi 
felhívásban vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
leírni a beszerzést, valamint részletezni a 
teljesítendő minimumkövetelményeket és 
az odaítélési szempontokat, hogy a 
gazdasági szereplők megállapíthassák a 
beszerzés jellegét és hatókörét, valamint 
eldönthessék, hogy kérelmezik-e 
részvételüket a tárgyalásokban. Az 
ajánlatkérő szervek a műszaki leírásban 
jelzik, annak mely részei határozzák meg 
a minimumkövetelményeket.

Az ajánlatkérő szervek kötelesek a 
közbeszerzési dokumentumokban 
feltüntetni, hogy mely elemek határozzák 
meg a teljesítendő 
minimumkövetelményeket. A 
megfogalmazásnak elég pontosnak kell 
lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplők 
megállapíthassák a beszerzés pontos 
jellegét és hatókörét, valamint 
eldönthessék, hogy kérelmezik-e 
részvételüket az eljárásban.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.

Módosítás 719
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek kötelesek részvételi 
felhívásban vagy a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban leírni a beszerzést, 
valamint részletezni a teljesítendő 
minimumkövetelményeket és az odaítélési 
szempontokat, hogy a gazdasági szereplők 
megállapíthassák a beszerzés jellegét és 
hatókörét, valamint eldönthessék, hogy 
kérelmezik-e részvételüket a 
tárgyalásokban. Az ajánlatkérő szervek a 
műszaki leírásban jelzik, annak mely 
részei határozzák meg a 
minimumkövetelményeket.

Az ajánlatkérő szervek kötelesek részvételi 
felhívásban vagy a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban leírni a beszerzést, 
valamint részletezni a teljesítendő 
minimumkövetelményeket és a fő
odaítélési szempontokat, hogy a gazdasági 
szereplők megállapíthassák a beszerzés 
jellegét és hatókörét, valamint 
eldönthessék, hogy kérelmezik-e 
részvételüket a tárgyalásokban.



PE492.858v01-00 138/161 AM\908711HU.doc

HU

Or. de

Módosítás 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek kötelesek részvételi 
felhívásban vagy a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban leírni a beszerzést, 
valamint részletezni a teljesítendő 
minimumkövetelményeket és az odaítélési 
szempontokat, hogy a gazdasági szereplők 
megállapíthassák a beszerzés jellegét és 
hatókörét, valamint eldönthessék, hogy 
kérelmezik-e részvételüket a 
tárgyalásokban. Az ajánlatkérő szervek a 
műszaki leírásban jelzik, annak mely 
részei határozzák meg a 
minimumkövetelményeket.

Az ajánlatkérő szervek kötelesek részvételi 
felhívásban vagy a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban leírni a beszerzést, 
valamint részletezni a teljesítendő 
minimumkövetelményeket és az odaítélési 
szempontokat, hogy a gazdasági szereplők 
megállapíthassák a beszerzés jellegét és 
hatókörét, valamint eldönthessék, hogy 
kérelmezik-e részvételüket a 
tárgyalásokban.

Or. de

Indokolás

A 27. cikk (1) bekezdésének újonnan bevezetett második albekezdése a jelenleg érvényes 
előírásoknál szigorúbb előírásokat határoz meg a tárgyalásos eljárás tekintetében. Ez 
nemcsak a közbeszerzési gyakorlat romlásához fog vezetni, hanem ellentmond a 
reformjavaslat átfogó céljának is, ami az eljárás egyszerűsítése és rugalmassá tétele. Az 
ajánlatkérő szerveket nem szabad arra kötelezni, hogy már az eljárás megkezdése előtt 
meghatározzák a minimumkövetelményeket.

Módosítás 721
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek kötelesek részvételi 
felhívásban vagy a szándék megerősítésére 

Az ajánlatkérő szervek kötelesek részvételi 
felhívásban vagy a szándék megerősítésére 
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vonatkozó felhívásban leírni a beszerzést, 
valamint részletezni a teljesítendő 
minimumkövetelményeket és az odaítélési 
szempontokat, hogy a gazdasági szereplők 
megállapíthassák a beszerzés jellegét és 
hatókörét, valamint eldönthessék, hogy 
kérelmezik-e részvételüket a 
tárgyalásokban. Az ajánlatkérő szervek a 
műszaki leírásban jelzik, annak mely részei 
határozzák meg a 
minimumkövetelményeket.

vonatkozó felhívásban leírni a beszerzést, 
valamint részletezni a teljesítendő 
minimumkövetelményeket és az odaítélési 
szempontokat, hogy a gazdasági szereplők 
megállapíthassák a beszerzés jellegét és 
hatókörét, valamint eldönthessék, hogy 
kérelmezik-e részvételüket a 
tárgyalásokban. Az ajánlatkérő szervek a 
leírásban jelzik, annak mely részei 
határozzák meg a 
minimumkövetelményeket.

Or. en

Indokolás

A minőség/legjobb érték biztosítása érdekében – különösen a tervezés (a tervezési 
megoldások) és a mérnöki konzultációs szolgáltatások esetében – a tárgyalás nem alakulhat 
alkudozássá: 1. az eredeti hatókör szerinti árat védeni kell, 2. egyértelművé kell tenni, hogyan 
kell lebonyolítani a tárgyalást, 3. a minimumkövetelmények nem módosíthatók.

Módosítás 722
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az innováció előmozdítása érdekében az 
ajánlatkérő szervek a konkrét termékek 
vagy szolgáltatások meghatározása helyett 
pályázati felhívást tehetnek a problémák 
innovatív megoldásaira.

Or. en

Módosítás 723
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés



PE492.858v01-00 140/161 AM\908711HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 30 nap; az ajánlatok 
beérkezésének minimális határideje az 
ajánlati felhívás feladásától számított 30 
nap. Alkalmazni kell a 26. cikk (3)–(6) 
bekezdését.

A részvételi jelentkezések beérkezésére 
vonatkozó minimális határidőnek a 
részvételi felhívás, illetve ha előzetes 
tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás feladásától számítva 
elegendőnek kell lennie; az ajánlatok 
beérkezésére vonatkozó minimális 
határidőnek az ajánlati felhívás feladásától 
számítva kell elegendőnek lennie. 
Alkalmazni kell a 26. cikk (3)–(6) 
bekezdését.

Or. en

Módosítás 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 30 nap. az ajánlatok 
beérkezésének minimális határideje az 
ajánlati felhívás feladásától számított 30 
nap. A 26. cikk (3)–(6) bekezdését 
alkalmazni kell.

A részvételi jelentkezések beérkezése 
tekintetében elégséges határidőt kell 
megszabni a részvételi felhívás, illetve ha 
előzetes tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás feladásához képest. Az
ajánlatok beérkezésének határidejét az 
ajánlati felhívás feladásától számítják, és 
annak kellően hosszúnak kell lennie. A 
26. cikk (3)–(6) bekezdését alkalmazni 
kell.

Or. de

Indokolás

Az újonnan bevezetett 30 napos minimális határidőt egy „elégséges határidővel” kell 
felváltani, nagyobb rugalmasságot biztosítva ezzel az ajánlatkérő szervek számára. A 
részvételi jelentkezések beérkezésére vonatkozó határidőt nem bizonyos számú napban kell 
megszabni, hanem ezt inkább az ajánlatkérő mérlegelésére kell bízni. A múltban 
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bebizonyosodott, hogy a részvételi jelentkezéseket lényegesen rövidebb határidők mellett is 
éppolyan hiánytalanul és helyesen nyújtották be.

Módosítás 725
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 30 nap; az ajánlatok 
beérkezésének minimális határideje az 
ajánlati felhívás feladásától számított 30 
nap. Alkalmazni kell a 26. cikk (3)–(6) 
bekezdését.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 35 nap; az ajánlatok 
beérkezésének minimális határideje az 
ajánlati felhívás feladásától számított 30 
nap. Alkalmazni kell a 26. cikk (3)–(6) 
bekezdését.

Or. en

Indokolás

A részvételi jelentkezések beérkezésének határidejét 35 napra célszerű meghosszabbítani, ami 
elegendő időt biztosít a pályázók számára ajánlataik elkészítéséhez, ugyanakkor mégis 
rövidebb, mint a jelenlegi határidő (37 nap).

Módosítás 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Csak azok a gazdasági szereplők 
tehetnek ajánlatot, amelyeket a kért 
információk értékelését követően az 
ajánlatkérő szerv meghívott; a benyújtott 
írásbeli ajánlat képezi az ezt követő 
tárgyalások alapját. Az ajánlatkérő szerv a 
64. cikkben szereplő rendelkezéseknek 

(2) Csak azok a gazdasági szereplők 
tehetnek ajánlatot, amelyeket a kért 
információk értékelését követően az
ajánlatkérő szerv meghívott; a benyújtott 
kezdeti ajánlat képezi az ezt követő 
tárgyalások alapját. Az ajánlatkérő szerv a 
64. cikkben szereplő rendelkezéseknek 
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megfelelően korlátozhatja azoknak az 
alkalmas részvételre jelentkezőknek a 
számát, akiket meghív az eljárásban való 
részvételre.

megfelelően korlátozhatja azoknak az 
alkalmas részvételre jelentkezőknek a 
számát, akiket meghív az eljárásban való 
részvételre.

Or. en

Indokolás

Megengedettek az elektronikus közbeszerzés használatának biztosítására irányuló technikai 
kiigazítások. Ez a Bizottságnak az eljárások kiválasztásával kapcsolatos megközelítéséhez 
igazodik.

Módosítás 727
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ajánlatkérő szerv az ajánlatok 
tartalmának javítása céljából tárgyalást 
folytat az ajánlattevőkkel az általuk 
benyújtott ajánlatokról, azoknak az (1) 
bekezdés második albekezdésében említett 
odaítélési szempontoknak és 
minimumkövetelményeknek való nagyobb 
megfelelése érdekében.

(3) Az ajánlatkérő szerv az ajánlatok 
tartalmának javítása céljából tárgyalást 
folytat az ajánlattevőkkel az általuk 
benyújtott ajánlatokról az odaítélési 
szempontoknak és 
minimumkövetelményeknek való nagyobb 
megfelelés érdekében. A tárgyalás kitérhet 
az ajánlattételi felhívás jogi, műszaki és 
pénzügyi aspektusaira, az alternatívákra 
és az érdemi hibák javítására.

Or. en

Módosítás 728
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ajánlatkérő szerv az ajánlatok 
tartalmának javítása céljából tárgyalást 

(3) Az ajánlatkérő szerv – a második 
albekezdés rendelkezéseinek sérelme 
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folytat az ajánlattevőkkel az általuk 
benyújtott ajánlatokról, azoknak az (1) 
bekezdés második albekezdésében említett 
odaítélési szempontoknak és 
minimumkövetelményeknek való nagyobb 
megfelelése érdekében.

nélkül – az ajánlatok és a közbeszerzési 
dokumentáció tartalmának javítása 
céljából tárgyalást folytat az 
ajánlattevőkkel az általuk benyújtott 
ajánlatokról, azoknak az (1) bekezdés 
második albekezdésében említett odaítélési 
szempontoknak és 
minimumkövetelményeknek való nagyobb 
megfelelése érdekében.

Or. fr

Módosítás 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ajánlatkérő szerv az ajánlatok 
tartalmának javítása céljából tárgyalást 
folytat az ajánlattevőkkel az általuk 
benyújtott ajánlatokról, azoknak az (1) 
bekezdés második albekezdésében említett 
odaítélési szempontoknak és 
minimumkövetelményeknek való nagyobb 
megfelelése érdekében.

(3) Hacsak arról a negyedik albekezdés 
másként nem rendelkezik, az ajánlatkérő 
szerv az ajánlatok tartalmának javítása 
céljából tárgyalást folytat az 
ajánlattevőkkel – a (6) bekezdés szerinti 
végleges ajánlatok kivételével – az általuk 
benyújtott eredeti és valamennyi további
ajánlatról annak biztosítása érdekében, 
hogy az ajánlatok jobban megfeleljenek a 
beszerzési dokumentációban 
meghatározott odaítélési szempontoknak.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.

Módosítás 730
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ajánlatkérő szerv az ajánlatok 
tartalmának javítása céljából tárgyalást 
folytat az ajánlattevőkkel az általuk 
benyújtott ajánlatokról, azoknak az (1) 
bekezdés második albekezdésében említett 
odaítélési szempontoknak és
minimumkövetelményeknek való nagyobb 
megfelelése érdekében.

(3) Az ajánlatkérő szerv tárgyalást folytat 
az ajánlattevőkkel az ajánlat tartalmáról, 
amelynek meg kell felelnie az (1) bekezdés 
második albekezdésében említett 
minimumkövetelményeknek.

Or. en

Módosítás 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tárgyalások során nem módosulhatnak 
az alábbiak:

A tárgyalások nem terjedhetnek ki a 
minimumkövetelményekre és az odaítélési 
kritériumokra.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.

Módosítás 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a beszerzés leírása; törölve

Or. en
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Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.

Módosítás 733
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a beszerzés leírása; törölve

Or. da

Módosítás 734
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a beszerzés leírása; a) a beszerzés általános leírása;

Or. en

Módosítás 735
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a beszerzés leírása; a) a beszerzés tárgya; 

Or. fr
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Módosítás 736
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műszaki leírásnak a 
minimumkövetelményeket meghatározó 
része;

törölve

Or. en

Módosítás 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műszaki leírásnak a 
minimumkövetelményeket meghatározó 
része;

törölve

Or. en

Indokolás

Az ezen albekezdésről szóló új javaslat hatálya alá tartozik. A beszerzési folyamat 
ésszerűsítése.

Módosítás 738
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műszaki leírásnak a 
minimumkövetelményeket meghatározó 
része;

törölve



AM\908711HU.doc 147/161 PE492.858v01-00

HU

Or. de

Módosítás 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műszaki leírásnak a 
minimumkövetelményeket meghatározó 
része;

törölve

Or. de

Indokolás

Az uniós közbeszerzési jog egyszerűsítése és rugalmassá tétele érdekében el kell kerülni az új 
adminisztratív terheket. Ezt a kiegészítő rendelkezést ezért törölni kell.

Módosítás 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az odaítélési szempontok. törölve

Or. en

Indokolás

Az ezen albekezdésről szóló új javaslat hatálya alá tartozik. A beszerzési folyamat 
ésszerűsítése.

Módosítás 741
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az odaítélési szempontok. c) a fő odaítélési szempont vagy 
szempontok.

Or. en

Módosítás 742
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az odaítélési szempontok. c) a fő odaítélési szempontok.

Or. de

Módosítás 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az odaítélési szempontok. c) a fő odaítélési szempontok.

Or. de

Indokolás

Az ajánlattevőkkel folytatott párbeszéd részeként lehetőséget kell adni a közbeszerzési 
dokumentumok kisebb kiigazításaira.

Módosítás 744
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az ár, amennyiben a pályázat más 
elemei nem módosulnak.

Or. en

Indokolás

A cél a kizárólag a termék árának csökkentésére irányuló tárgyalások elkerülése.

Módosítás 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok benyújtási határidejének 
lejárta után, és az ajánlatok értékelésére 
történő továbblépés előtt az ajánlatkérő 
szervek a 66. cikk (5) bekezdésével 
összhangban előre meghatározott, az adott 
odaítélési szempont alszempontjaira 
vonatkozóan súlyozást állapíthatnak meg, 
amennyiben:
a) a szerződéses dokumentumokban vagy 
az ajánlati/részvételi felhívásban 
megállapított szerződés-odaítélési 
kritériumok változatlanok maradnak;
b) ez nem foglal magában olyan új 
elemeket, amelyek befolyást 
gyakorolhattak a pályázatok 
előkészítésére;
c) ez a pályázók egyikével szemben sem 
vezet diszkriminációhoz.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat egyszerűsítése és ésszerűsítése.



PE492.858v01-00 150/161 AM\908711HU.doc

HU

Módosítás 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek az eredeti 
ajánlatok alapján tárgyalás nélkül is 
odaítélhetik a szerződést, amennyiben az 
ajánlati/részvételi felhívásban, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
vagy más egyéb beszerzési 
dokumentációban egyértelműen 
feltüntették, hogy fenntartják az erre való 
jogot.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.

Módosítás 747
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tárgyalások során az ajánlatkérő 
szerv minden ajánlattevő tekintetében 
egyenlő bánásmódot alkalmaz. Ennek 
érdekében nem ad diszkriminatív módon 
olyan tájékoztatást, amely egyes 
ajánlattevőket másokkal szemben előnyhöz 
juttathat. Az ajánlatkérő szervnek 
különösen ügyelnie kell arra, hogy minden 
olyan ajánlattevő, amelyet nem zártak ki az 
(5) bekezdésnek megfelelően, írásbeli 
értesítést kapjon a műszaki leírásnak a 
minimumkövetelményeket meghatározó 

(4) A tárgyalások során az ajánlatkérő 
szerv minden ajánlattevő tekintetében 
egyenlő bánásmódot alkalmaz. Ennek 
érdekében nem ad diszkriminatív módon 
olyan tájékoztatást, amely egyes 
ajánlattevőket másokkal szemben előnyhöz 
juttathat. Az ajánlatkérő szervnek 
különösen ügyelnie kell arra, hogy minden 
olyan ajánlattevő, amelyet nem zártak ki az 
(5) bekezdésnek megfelelően, írásbeli 
értesítést kapjon a tárgyalás során 
bekövetkezett mindennemű módosításról, 
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részén kívüli részek mindennemű 
módosításáról, megfelelő időben ahhoz, 
hogy az ajánlattevők e változtatásoknak 
megfelelően adott esetben módosíthassák 
ajánlataikat, illetve beadhassák módosított 
ajánlataikat.

megfelelő időben ahhoz, hogy az 
ajánlattevők e változtatásoknak 
megfelelően adott esetben módosíthassák 
ajánlataikat, illetve beadhassák módosított 
ajánlataikat.

Or. fr

Módosítás 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tárgyalások során az ajánlatkérő 
szerv minden ajánlattevő tekintetében 
egyenlő bánásmódot alkalmaz. Ennek 
érdekében nem ad diszkriminatív módon 
olyan tájékoztatást, amely egyes 
ajánlattevőket másokkal szemben előnyhöz 
juttatna. Az ajánlatkérő szervnek 
különösen ügyelnie kell arra, hogy minden 
olyan ajánlattevő, amelyet nem zártak ki az 
(5) bekezdésnek megfelelően, írásbeli 
értesítést kapjon a műszaki leírásnak a 
minimumkövetelményeket meghatározó 
részén kívüli részek mindennemű 
módosításáról, megfelelő időben ahhoz, 
hogy az ajánlattevők e változtatásoknak 
megfelelően adott esetben módosíthassák 
ajánlataikat, illetve beadhassák módosított 
ajánlataikat.

(4) A tárgyalások során az ajánlatkérő 
szerv minden ajánlattevő tekintetében 
egyenlő bánásmódot alkalmaz. Ennek 
érdekében nem ad diszkriminatív módon 
olyan tájékoztatást, amely egyes 
ajánlattevőket másokkal szemben előnyhöz 
juttatna. Az ajánlatkérő szervnek 
különösen ügyelnie kell arra, hogy minden 
olyan ajánlattevő, amelyet nem zártak ki az 
(5) bekezdésnek megfelelően, írásbeli 
értesítést kapjon a műszaki leírásnak vagy 
az egyéb beszerzési dokumentációnak a 
minimumkövetelményeket meghatározó 
részén kívüli részek mindennemű 
módosításáról, elegendő időt biztosítva
ahhoz, hogy az ajánlattevők e 
változtatásoknak megfelelően 
módosíthassák ajánlataikat, illetve 
beadhassák módosított ajánlataikat.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.
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Módosítás 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv a tárgyalásokon részt 
vevő jelentkező által közölt, javasolt 
megoldásokat és egyéb bizalmas 
információt a jelentkező beleegyezése 
nélkül nem közölhet a többi résztvevővel. 
Az ilyen megállapodás nem öltheti az 
általános mentesség formáját, hanem azt a 
konkrét megoldások és egyéb bizalmas
információ tervezett közlésére való 
hivatkozással kell megadni.

A 18. cikkel összhangban az ajánlatkérő 
szerv a tárgyalásokon részt vevő jelentkező 
által közölt bizalmas információt a 
jelentkező beleegyezése nélkül nem 
közölhet a többi résztvevővel. Az ilyen 
megállapodás nem öltheti az általános 
mentesség formáját, hanem azt a konkrét 
információ tervezett közlésére való 
hivatkozással kell megadni.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.

Módosítás 750
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv a tárgyalásokon részt 
vevő jelentkező által közölt, javasolt 
megoldásokat és egyéb bizalmas 
információt a jelentkező beleegyezése 
nélkül nem közölhet a többi résztvevővel. 
Az ilyen megállapodás nem öltheti az 
általános mentesség formáját, hanem azt 
a konkrét megoldások és egyéb bizalmas 
információ tervezett közlésére való 
hivatkozással kell megadni.

Az ajánlatkérő szervnek lehetősége van 
arra, hogy általános mentesség formáját 
öltő megállapodás révén közölje a többi 
résztvevővel a tárgyalásokon részt vevő
valamely jelentkező által javasolt 
megoldásokat. A tárgyalásokon részt vevő 
jelentkező által közölt egyéb bizalmas 
információt a jelentkező beleegyezése 
nélkül nem közölheti. Az ilyen 
beleegyezést az egyéb bizalmas információ 
tervezett közlésére való hivatkozással kell 
megadni.
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Or. en

Módosítás 751
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv a tárgyalásokon részt 
vevő jelentkező által közölt, javasolt 
megoldásokat és egyéb bizalmas 
információt a jelentkező beleegyezése 
nélkül nem közölhet a többi résztvevővel. 
Az ilyen megállapodás nem öltheti az 
általános mentesség formáját, hanem azt 
a konkrét megoldások és egyéb bizalmas 
információ tervezett közlésére való 
hivatkozással kell megadni.

Az ajánlatkérő szerv a tárgyalásokon részt 
vevő jelentkező által közölt, javasolt 
megoldásokat és egyéb bizalmas 
információt a jelentkező beleegyezése 
nélkül nem közölhet a többi résztvevővel.

Or. pt

Módosítás 752
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tárgyalásos eljárás egymást követő 
szakaszokban is lebonyolódhat annak 
érdekében, hogy a részvételi felhívásban, a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott 
odaítélési szempontok alkalmazása révén 
csökkentse a megvitatandó ajánlatok 
számát. Az ajánlatkérő szerv köteles 
feltüntetni a részvételi felhívásban, a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban, hogy igénybe fogja-e 

(5) A tárgyalásos eljárás egymást követő 
szakaszokban is lebonyolódhat annak 
érdekében, hogy a részvételi felhívásban, a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott 
kiválasztási szempontok alkalmazása révén 
csökkentse a megvitatandó ajánlatok 
számát. Az ajánlatkérő szerv köteles 
feltüntetni a részvételi felhívásban, a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban, hogy igénybe fogja-e 
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venni ezt a lehetőséget. venni ezt a lehetőséget.

Or. en

Módosítás 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben az ajánlatkérő szerv le 
kívánja zárni a tárgyalásokat, értesíti a 
fennmaradó ajánlattevőket és közös 
határidőt szab az új vagy kiigazított 
ajánlatok benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv az eredetileg közölt odaítélési 
szempontok alapján értékeli a megtárgyalt
ajánlatokat, és a 66–69. cikkekkel 
összhangban odaítéli a szerződést.

(6) Amennyiben az ajánlatkérő szerv le 
kívánja zárni a tárgyalásokat, értesíti a 
fennmaradó ajánlattevőket és közös 
határidőt szab az új vagy kiigazított 
ajánlatok benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv az eredetileg közölt odaítélési 
szempontok alapján értékeli a végleges
ajánlatokat, és a 66–69. cikkekkel 
összhangban odaítéli a szerződést.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.

Módosítás 754
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ajánlatkérő szervek nem 
korlátozhatják a tárgyalásokat kizárólag 
az ajánlati árakra.

Or. fr
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Módosítás 755
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
Versenypárbeszéd
(1) A versenypárbeszéd során a pályázati 
felhívás alapján a minőségi kiválasztáshoz 
előírt információ benyújtásával bármely 
gazdasági szereplő kérelmezheti 
részvételét.
A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás 
feladásától számított 30 nap.
Csak azok a gazdasági szereplők vehetnek 
részt a párbeszédben, amelyeket a kért 
információk értékelését követően az 
ajánlatkérő szerv meghívott. Az 
ajánlatkérő szerv a 64. cikkben szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, 
akiket meghív az eljárásban való 
részvételre. A szerződés kizárólag a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
szempontja alapján ítélhető oda, a 66. 
cikk (1) bekezdése a) pontjával 
összhangban.
(2) Az ajánlatkérő szerv a részvételi 
felhívásban fogalmazza meg az igényeit és 
követelményeit, amelyeket e részvételi 
felhívásban és/vagy egy ismertetőben 
tovább pontosít. Ezzel egyidejűleg a 
kiválasztott odaítélési szempontokat is 
köteles meghatározni ezekben a 
dokumentumokban.
(3) Az ajánlatkérő szerv az 54–65. cikk 
vonatkozó rendelkezései szerint 
kiválasztott részvételre jelentkezőkkel 
párbeszédet kezd, amellyel célja az, hogy 
megtalálja és meghatározza azokat az 
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eszközöket, amelyek a leginkább 
alkalmasak igényei kielégítésére. E 
párbeszéd folyamán az ajánlatkérő szerv a 
szerződés minden aspektusát 
megvitathatja a kiválasztott részvételre 
jelentkezőkkel.
A párbeszéd során az ajánlatkérő szerv 
köteles minden ajánlattevő tekintetében 
egyenlő bánásmódot tanúsítani. Ennek 
érdekében nem ad diszkriminatív módon 
olyan tájékoztatást, amely egyes 
ajánlattevőket másokkal szemben 
előnyhöz juttathat.
Az ajánlatkérő szerv a párbeszédben részt 
vevő jelentkező által közölt, javasolt 
megoldásokat és egyéb bizalmas 
információt a jelentkező beleegyezése 
nélkül nem közölhet a többi résztvevővel. 
Az ilyen megállapodás nem öltheti az 
általános mentesség formáját, hanem a 
konkrét megoldások és egyéb konkrét 
bizalmas információ tervezett közlésére 
való hivatkozással kell megadni.
(4) A versenypárbeszéd egymást követő 
szakaszokban is végbemehet annak 
érdekében, hogy a részvételi felhívásban 
vagy az ismertetőben meghatározott 
odaítélési szempontok alkalmazása révén 
csökkentse a párbeszéd folyamán 
megvitatandó megoldások számát. Az 
ajánlatkérő szerv köteles feltüntetni a 
részvételi felhívásban vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban, hogy igénybe fogja-e 
venni ezt a lehetőséget.
(5) Az ajánlatkérő szerv addig folytatja a 
párbeszédet, amíg meg nem találja azt a 
megoldást vagy azokat a megoldásokat, 
amely(ek) igényei kielégítésére 
alkalmas(ak).
(6) Miután bejelentette, hogy a párbeszéd 
lezárult és erről tájékoztatta a 
résztvevőket, az ajánlatkérő szerv felkéri a 
résztvevőket, hogy a párbeszéd folyamán 
bemutatott és meghatározott megoldás 
vagy megoldások alapján nyújtsák be 
végleges ajánlatukat. Ezeknek az 
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ajánlatoknak tartalmazniuk kell minden, 
a projekt megvalósításához előírt és 
szükséges elemet.
(7) Az ajánlatkérő szerv a részvételi 
felhívásban vagy az ismertetőben 
megállapított odaítélési szempontok 
alapján bírálja el a beérkezett ajánlatokat.
Szükség esetén - a pénzügyi 
kötelezettségvállalások vagy a szerződés 
egyéb feltételeinek véglegesítése 
érdekében - az ajánlatkérő szerv 
megtárgyalhatja a szerződés végleges 
feltételeit azzal az ajánlattevővel, amely a 
66. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
alapján a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot nyújtotta be, feltéve, hogy ezek a 
tárgyalások nem járnak olyan hatással, 
amely módosítja az ajánlat vagy a 
közbeszerzés lényeges elemeit, ideértve a 
részvételi felhívásban és/vagy az 
ismertetőben meghatározott igényeket és 
követelményeket, valamint nem 
fenyegetnek a verseny torzításával, illetve 
diszkrimináció okozásával.
(8) Az ajánlatkérő szerv rendelkezhet a 
versenypárbeszédben résztvevőket 
megillető díjakról vagy kifizetésekről.

Or. fr

Módosítás 756
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás 
feladásától számított 30 nap.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás 
feladásától számított 35 nap.

Or. en
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Indokolás

A részvételi jelentkezések beérkezésének határidejét 35 napra célszerű meghosszabbítani, ami 
elegendő időt biztosít a pályázók számára ajánlataik elkészítéséhez, ugyanakkor mégis 
rövidebb, mint a jelenlegi határidő (37 nap).

Módosítás 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak azok a gazdasági szereplők vehetnek 
részt a párbeszédben, amelyeket a kért 
információk értékelését követően az 
ajánlatkérő szerv meghívott. Az ajánlatkérő
szerv a 64. cikkben szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, akiket 
meghív az eljárásban való részvételre. A 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 66. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával összhangban.

Csak azok a gazdasági szereplők vehetnek 
részt a párbeszédben, amelyeket a kért 
információk értékelését követően az 
ajánlatkérő szerv meghívott. Az ajánlatkérő
szervek saját szervezetükön belül 
projektvezetőt nevezhetnek ki, hogy a 
párbeszéd egyes szakaszainak hatékony 
irányítása révén biztosítsák az ésszerű 
határidők betartását. A 64. cikkben 
szereplő rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozható azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a száma, akiket
meghív az eljárásban való részvételre.

Or. fr

Módosítás 758
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szerv a részvételi 
felhívásban fogalmazza meg az igényeit és 
követelményeit, amelyeket e részvételi 
felhívásban és/vagy egy ismertetőben 
tovább pontosít. Ezzel egyidejűleg a 
kiválasztott odaítélési szempontokat is 

(2) Az ajánlatkérő szerv a részvételi 
felhívásban fogalmazza meg az igényeit és 
követelményeit, amelyeket e részvételi 
felhívásban és/vagy egy ismertetőben 
tovább pontosít. Ezzel egyidejűleg a 
kiválasztott fő odaítélési szempontot vagy 
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köteles meghatározni ezekben a 
dokumentumokban.

szempontokat is köteles meghatározni 
ezekben a dokumentumokban.

Or. en

Módosítás 759
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szerv a részvételi 
felhívásban fogalmazza meg az igényeit és 
követelményeit, amelyeket e részvételi 
felhívásban és/vagy egy ismertetőben 
tovább pontosít. Ezzel egyidejűleg a 
kiválasztott odaítélési szempontokat is 
köteles meghatározni ezekben a 
dokumentumokban.

(2) Az ajánlatkérő szerv a részvételi 
felhívásban fogalmazza meg az igényeit és 
követelményeit, amelyeket e részvételi 
felhívásban és/vagy egy ismertetőben 
tovább pontosít. Ezzel egyidejűleg a 
kiválasztott fő odaítélési szempontokat is 
köteles meghatározni ezekben a 
dokumentumokban.

Or. de

Módosítás 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szerv a részvételi 
felhívásban fogalmazza meg az igényeit és 
követelményeit, amelyeket e részvételi 
felhívásban és/vagy egy ismertetőben 
tovább pontosít. Ezzel egyidejűleg a 
kiválasztott odaítélési szempontokat is 
köteles meghatározni ezekben a 
dokumentumokban.

(2) Az ajánlatkérő szerv a részvételi 
felhívásban fogalmazza meg az igényeit és 
követelményeit, amelyeket e részvételi 
felhívásban és/vagy egy ismertetőben 
tovább pontosít. Ezzel egyidejűleg a 
kiválasztott fő odaítélési szempontokat is 
köteles meghatározni ezekben a 
dokumentumokban.

Or. de
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Indokolás

Az ajánlattevőkkel folytatott párbeszéd részeként lehetőséget kell adni a közbeszerzési 
dokumentumok kisebb kiigazításaira.

Módosítás 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok benyújtási határidejének 
lejárta után, és az ajánlatok értékelésére 
történő továbblépés előtt az ajánlatkérő 
szervek a 66. cikk (5) bekezdésével 
összhangban előre meghatározott, az adott 
odaítélési szempont alszempontjaira 
vonatkozóan súlyozást állapíthatnak meg, 
amennyiben:
a) a szerződéses dokumentumokban vagy 
az ajánlati/részvételi felhívásban 
megállapított szerződés-odaítélési 
kritériumok változatlanok maradnak;
b) ez nem foglal magában olyan új 
elemeket, amelyek befolyást 
gyakorolhattak a pályázatok 
előkészítésére;
c) ez a pályázók egyikével szemben sem 
vezet diszkriminációhoz.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.

Módosítás 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv a párbeszédben részt 
vevő jelentkező által közölt, javasolt 
megoldásokat és egyéb bizalmas 
információt a jelentkező beleegyezése 
nélkül nem közölhet a többi résztvevővel. 
Az ilyen megállapodás nem öltheti az 
általános mentesség formáját, hanem a 
konkrét megoldások és egyéb konkrét 
bizalmas információ tervezett közlésére 
való hivatkozással kell megadni.

Az ajánlatkérő szerv a párbeszédben részt 
vevő jelentkező által közölt, javasolt 
megoldásokat és egyéb bizalmas 
információt a jelentkező beleegyezése 
nélkül semmilyen esetben sem közölheti a 
többi résztvevővel, e beleegyezést pedig 
nem írhatja elő a versenypárbeszédben 
való részvétel feltételeként. Az ilyen 
megállapodás nem öltheti az általános 
mentesség formáját, hanem a konkrét 
megoldások és egyéb konkrét bizalmas 
információ tervezett közlésére való 
hivatkozással kell megadni.

Or. fr

Módosítás 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv a párbeszédben részt 
vevő jelentkező által közölt, javasolt 
megoldásokat és egyéb bizalmas 
információt a jelentkező beleegyezése 
nélkül nem közölhet a többi résztvevővel. 
Az ilyen megállapodás nem öltheti az 
általános mentesség formáját, hanem a 
konkrét megoldások és egyéb konkrét 
bizalmas információ tervezett közlésére 
való hivatkozással kell megadni.

A 18. cikkel összhangban az ajánlatkérő 
szerv a párbeszédben részt vevő jelentkező 
által közölt, javasolt megoldásokat és 
egyéb bizalmas információt a jelentkező 
beleegyezése nélkül nem közölhet a többi 
résztvevővel. Az ilyen megállapodás nem 
öltheti az általános mentesség formáját, 
hanem azt a konkrét információ tervezett 
közlésére való hivatkozással kell megadni.

Or. en

Indokolás

A beszerzési folyamat ésszerűsítése.


