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Módosítás 764
Cornelis de Jong

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.

Az ajánlatkérő szerv a tárgyalásokon részt 
vevő jelentkező által javasolt 
megoldásokat általános mentességet 
megfogalmazó megállapodás formájában 
közölheti a többi résztvevővel. A 
tárgyalásokon részt vevő jelentkező által
közölt egyéb bizalmas információ a 
jelentkező beleegyezése nélkül nem
közölhető. Az ilyen megállapodást ezen
egyéb bizalmas információ tervezett 
közlésére való hivatkozással kell megadni.

Or. en

Módosítás 765
Marian Harkin

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.

Az ajánlatkérő szervnek mindenben 
jóhiszeműen kell eljárnia és 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.

Or. en
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Módosítás 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E bekezdés harmadik albekezdésének 
bárminemű megszegése alkalmas az 
ajánlatkérő szerv felelősségének 
megalapozására.

Or. fr

Módosítás 767
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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).

(5) Az ajánlatkérő szerv megszabhatja a 
párbeszéd időtartamát, amely szerepel a 
részvételi felhívásban vagy addig folytatja 
a párbeszédet, amíg meg nem találja azt a 
megoldást vagy azokat a megoldásokat,
amely(ek) igényei kielégítésére 
alkalmas(ak).

Or. en

Módosítás 768
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ajánlatkérő szerv addig folytatja a (5) Az ajánlatkérő szerv:
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párbeszédet, amíg meg nem találja azt a 
megoldást vagy azokat a megoldásokat, 
amely(ek) igényei kielégítésére 
alkalmas(ak).

- vagy meghatározza a párbeszéd 
korlátozott időtartamát, amelynek
szerepelnie kell a részvételi felhívásban;
- vagy addig folytatja a párbeszédet, amíg 
meg nem találja azt a megoldást vagy 
azokat a megoldásokat, amely(ek) igényei 
kielégítésére alkalmas(ak).

Or. fr

Módosítás 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv kérésére ezek az 
ajánlatok pontosíthatók és finomíthatók. 
Ezek a pontosítások, finomítások vagy 
kiegészítő információk azonban nem 
vonatkozhatnak az ajánlat vagy 
közbeszerzés lényeges elemeinek, többek 
között a részvételi felhívásban vagy az 
ismertetőben meghatározott igények és 
követelmények megváltoztatására, 
amennyiben ezeknek az elemeknek, 
igényeknek és követelményeknek a 
módosításai torzíthatják a versenyt, vagy 
diszkriminációt okozhatnak.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzési eljárás egyszerűsítése.



PE492.859v01-00 6/177 AM\908712HU.doc

HU

Módosítás 770
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv kérésére az az 
ajánlattevő, amely az elbírálás alapján a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot 
nyújtotta be, felkérhető arra, hogy 
pontosítsa az ajánlat elemeit, vagy erősítse 
meg az ajánlatban foglalt 
kötelezettségvállalásait, feltéve, hogy ez 
nem gyakorol olyan hatást, amely 
módosítaná az ajánlat vagy az ajánlati 
felhívás lényeges elemeit, torzítaná a 
versenyt vagy diszkriminációt okozna.

Or. en

Módosítás 771
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

Az ajánlatkérő szerv kérésére, az az 
ajánlattevő, amely a 66. cikk (1) bekezdése
a) pontjának megfelelő elbírálás alapján a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot 
nyújtotta be, felkérhető arra, hogy 
pontosítsa az ajánlat elemeit, vagy erősítse 
meg az ajánlatban foglalt 
kötelezettségvállalásait, feltéve, hogy ez 
nem jár 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.
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diszkrimináció okozásával.

Or. en

Indokolás

A javasolt új megfogalmazás veszélyes, mivel lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérő szerv a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat benyújtójaként azonosított ajánlattevőre nyomást 
gyakoroljon az ár tekintetében. Ezért a 2004/18/EK irányelv jelenlegi megfogalmazásának 
(29. cikk (7) bekezdés) alkalmazása – a bizottsági javaslathoz kissé hozzáigazított 
terminológiával – megfelelőbb lenne.

Módosítás 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ajánlatkérő szerv rendelkezhet a 
versenypárbeszédben résztvevőket 
megillető díjakról vagy kifizetésekről.

(8) Az ajánlatkérő szerv rendelkezik a 
versenypárbeszédben résztvevőket a 
szerződésben meghatározott feltételek 
mellett megillető díjakról vagy 
kifizetésekről.

Or. fr

Módosítás 773
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ajánlatkérő szerv rendelkezhet a 
versenypárbeszédben résztvevőket 
megillető díjakról vagy kifizetésekről.

(8) Az ajánlatkérő szerv rendelkezik a 
versenypárbeszédben résztvevőket 
megillető díjakról vagy kifizetésekről.

Or. en
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Módosítás 774
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ajánlatkérő szerv rendelkezhet a 
versenypárbeszédben résztvevőket 
megillető díjakról vagy kifizetésekről.

(8) Az ajánlatkérő szerv rendelkezik a 
versenypárbeszédben résztvevőket 
megillető díjakról vagy kifizetésekről.

Or. en

Indokolás

Az eredeti ajánlat benyújtását követő tárgyalásos eljárásban való részvétel idő- és 
költségigényét nehéz/lehetetlen helyesen megbecsülni. Ezért a további erőfeszítések 
valamilyen kompenzációjának kilátásba helyezése azon vállalkozások számára is vonzó lehet, 
amelyek különben inkább távol maradtak volna. Ez mind a verseny, mind az építési 
beruházások szempontjából hasznosnak bizonyulhat.

Módosítás 775
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk törölve
Innovációs partnerség

(1) Bármely gazdasági szereplő kérheti a 
részvételét az innovációs partnerségekben 
olyan részvételi felhívás esetében, 
amelynek célja egy strukturált partnerség 
létrehozása egy innovatív termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
kifejlesztése, és az ennek eredményeként 
létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési 
beruházások ezt követő megvásárlása 
érdekében, feltéve, hogy azok megfelelnek 
a megállapított teljesítményszinteknek és 
költségeknek.
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(2) A partnerség a kutatási és innovációs 
folyamat lépései szerint egymást követő 
szakaszokból épül fel, lehetőség szerint 
egészen az áru előállításáig vagy a 
szolgáltatások nyújtásáig. A 
partnerségnek rendelkeznie kell a partner 
által elérendő közbenső célokról, valamint 
a díjazás megfelelő részletekben történő 
kifizetéséről is. E célok alapján az 
ajánlatkérő szerv minden egyes szakasz 
után úgy határozhat, hogy megszünteti a 
partnerséget, és új közbeszerzési eljárást 
indít a fennmaradó szakaszok 
tekintetében, feltéve, hogy megszerezte a 
vonatkozó szellemitulajdon-jogokat.

(3) A szerződést a tárgyalásos eljárás 27. 
cikkben leírt szabályai szerint kell 
odaítélni.

A részvételre jelentkezők kiválasztása 
során az ajánlatkérő szerveknek kiemelt 
figyelmet kell fordítaniuk az 
ajánlattevőknek a kutatás és a fejlesztés, 
valamint az innovatív megoldások terén 
meglévő kapacitásával és tapasztalatával 
kapcsolatos kritériumokra. Az ajánlatkérő 
szerv a 64. cikkben szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, 
akiket meghív az eljárásban való 
részvételre.

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő szerv által 
meghatározott - a létező megoldásokkal 
nem megoldható - igények teljesítésére 
irányuló kutatási és fejlesztési projektet, 
amelyeket a kért információk értékelését 
követően az ajánlatkérő szerv meghívott. 
A szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 66. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával összhangban.

(4) A partnerség felépítésének, különösen 
a különböző szakaszok tartamának és 
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értékének tükröznie kell a javasolt 
megoldás innovatív jellegének fokát és a 
piacon még nem elérhető innovatív 
megoldás kifejlesztéséhez szükséges 
kutatási és innovációs tevékenységek 
sorát. A partnerség eredményeként 
létrejövő áru, szolgáltatás vagy építési 
beruházás megvásárlására irányuló 
szerződés értékének és tartamának 
megfelelő határok között kell maradnia, 
figyelembe véve a költségek - ideértve az 
innovatív megoldás kifejlesztése során 
felmerült költségeket is - megtérítésének, 
valamint a megfelelő nyereség elérésének 
igényét.

Az ajánlatkérő szerv nem élhet az 
innovációs partnerséggel a verseny 
akadályozása, korlátozása vagy torzítása 
céljából.

Or. fr

Módosítás 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk törölve
Innovációs partnerség
(1) Bármely gazdasági szereplő kérheti a 
részvételét az innovációs partnerségekben 
olyan részvételi felhívás esetében, 
amelynek célja egy strukturált partnerség 
létrehozása egy innovatív termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
kifejlesztése, és az ennek eredményeként 
létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési 
beruházások ezt követő megvásárlása 
érdekében, feltéve, hogy azok megfelelnek 
a megállapított teljesítményszinteknek és 
költségeknek.
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(2) A partnerség a kutatási és innovációs 
folyamat lépései szerint egymást követő 
szakaszokból épül fel, lehetőség szerint 
egészen az áru előállításáig vagy a 
szolgáltatások nyújtásáig. A 
partnerségnek rendelkeznie kell a partner 
által elérendő közbenső célokról, valamint 
a díjazás megfelelő részletekben történő 
kifizetéséről is. E célok alapján az 
ajánlatkérő szerv minden egyes szakasz 
után úgy határozhat, hogy megszünteti a 
partnerséget, és új közbeszerzési eljárást 
indít a fennmaradó szakaszok 
tekintetében, feltéve, hogy megszerezte a 
vonatkozó szellemitulajdon-jogokat.

(3) A szerződést a tárgyalásos eljárás 27. 
cikkben leírt szabályai szerint kell 
odaítélni.

A részvételre jelentkezők kiválasztása 
során az ajánlatkérő szerveknek kiemelt 
figyelmet kell fordítaniuk az 
ajánlattevőknek a kutatás és a fejlesztés, 
valamint az innovatív megoldások terén 
meglévő kapacitásával és tapasztalatával 
kapcsolatos kritériumokra. Az ajánlatkérő 
szerv a 64. cikkben szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, 
akiket meghív az eljárásban való 
részvételre.

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő szerv által 
meghatározott - a létező megoldásokkal 
nem megoldható - igények teljesítésére 
irányuló kutatási és fejlesztési projektet, 
amelyeket a kért információk értékelését 
követően az ajánlatkérő szerv meghívott. 
A szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 66. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával összhangban.

(4) A partnerség felépítésének, különösen 
a különböző szakaszok tartamának és 
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értékének tükröznie kell a javasolt 
megoldás innovatív jellegének fokát és a 
piacon még nem elérhető innovatív 
megoldás kifejlesztéséhez szükséges 
kutatási és innovációs tevékenységek 
sorát. A partnerség eredményeként 
létrejövő áru, szolgáltatás vagy építési 
beruházás megvásárlására irányuló 
szerződés értékének és tartamának 
megfelelő határok között kell maradnia, 
figyelembe véve a költségek - ideértve az 
innovatív megoldás kifejlesztése során 
felmerült költségeket is - megtérítésének, 
valamint a megfelelő nyereség elérésének 
igényét. 

Az ajánlatkérő szerv nem élhet az 
innovációs partnerséggel a verseny 
akadályozása, korlátozása vagy torzítása 
céljából.

Or. en

Módosítás 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely gazdasági szereplő kérheti a 
részvételét az innovációs partnerségekben 
olyan részvételi felhívás esetében, 
amelynek célja egy strukturált partnerség 
létrehozása egy innovatív termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
kifejlesztése, és az ennek eredményeként 
létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési 
beruházások ezt követő megvásárlása 
érdekében, feltéve, hogy azok megfelelnek 
a megállapított teljesítményszinteknek és 
költségeknek.

(1) Bármely gazdasági szereplő kérheti a 
részvételét az innovációs partnerségekben 
olyan részvételi felhívás esetében, 
amelynek célja egy strukturált partnerség 
létrehozása egy innovatív termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
kifejlesztése, és az ennek eredményeként 
létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési
beruházások ezt követő megvásárlása 
érdekében, feltéve, hogy azok megfelelnek 
a megállapított teljesítményszinteknek és 
költségeknek. Az innovációs partnerséget 
létrehozó szerződés kizárólag a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
szempontja alapján ítélhető oda, a 66. 
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cikk (1) bekezdésének a) pontjával 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzési eljárás egyszerűsítése és az új innovációs partnerségi eljárás javítása.

Módosítás 778
Frank Engel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szellemitulajdon-jogokat csak azért 
engedik át, hogy az ajánlatkérő szerv a 
partnerség tárgyának megfelelően 
felhasználhassa a korábbi szakaszok 
eredményét abban az esetben, ha az 
eljárás során vállalkozóváltás történik, 
hogy a kiszorított vállalkozás tekintetében 
korlátozza e jogszerzés jelentőségét.
A szellemitulajdon-jogi záradékoknak 
nagyon világosan meg kell határozniuk az 
egyes részt vevő felek jogait és 
kötelezettségeit.

Or. fr

Módosítás 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerség a kutatási és innovációs 
folyamat lépései szerint egymást követő 

(2) A partnerség a kutatási és innovációs 
folyamat lépései szerint egymást követő 
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szakaszokból épül fel, lehetőség szerint 
egészen az áru előállításáig vagy a 
szolgáltatások nyújtásáig. A partnerségnek 
rendelkeznie kell a partner által elérendő 
közbenső célokról, valamint a díjazás 
megfelelő részletekben történő 
kifizetéséről is. E célok alapján az 
ajánlatkérő szerv minden egyes szakasz 
után úgy határozhat, hogy megszünteti a 
partnerséget, és új közbeszerzési eljárást 
indít a fennmaradó szakaszok tekintetében, 
feltéve, hogy megszerezte a vonatkozó
szellemitulajdon-jogokat.

szakaszokból épül fel, és magába 
foglalhatja az áru előállítását vagy a 
szolgáltatások nyújtását vagy az építési 
beruházások megvalósítását. A 
partnerségnek meg kell határoznia a 
partner által elérendő közbenső célokat, 
valamint rendelkeznie kell a díjazás 
megfelelő részletekben történő 
kifizetéséről is. E célok alapján az 
ajánlatkérő szerv minden egyes szakasz 
után úgy határozhat, hogy megszünteti a 
partnerséget, és új közbeszerzési eljárást 
indít a fennmaradó szakaszok tekintetében, 
feltéve, hogy a közbeszerzési 
dokumentációban feltüntette azon 
körülményeket, amelyek között élhet a 
partnerség megszüntetésére vonatkozó e 
mérlegelési jogával.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzési eljárás egyszerűsítése és az innovációs partnerségi eljárás javítása.

Módosítás 780
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerség a kutatási és innovációs 
folyamat lépései szerint egymást követő 
szakaszokból épül fel, lehetőség szerint 
egészen az áru előállításáig vagy a 
szolgáltatások nyújtásáig. A partnerségnek 
rendelkeznie kell a partner által elérendő 
közbenső célokról, valamint a díjazás 
megfelelő részletekben történő 
kifizetéséről is. E célok alapján az 
ajánlatkérő szerv minden egyes szakasz 
után úgy határozhat, hogy megszünteti a 
partnerséget, és új közbeszerzési eljárást 
indít a fennmaradó szakaszok tekintetében, 

(2) A partnerség a kutatási és innovációs 
folyamat lépései szerint egymást követő 
szakaszokból épül fel, lehetőség szerint 
egészen az áru előállításáig vagy a 
szolgáltatások nyújtásáig. A partnerségnek 
rendelkeznie kell a partner által elérendő 
közbenső célokról, valamint a díjazás 
megfelelő részletekben történő 
kifizetéséről is. E célok alapján az 
ajánlatkérő szerv minden egyes szakasz 
után úgy határozhat, hogy megszünteti a 
partnerséget, és új közbeszerzési eljárást 
indít a fennmaradó szakaszok tekintetében.
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feltéve, hogy megszerezte a vonatkozó 
szellemitulajdon-jogokat.

Or. en

Indokolás

Az innováció ösztönzése és a személyre szabott kiválasztás elkerülése érdekében folyamatosan 
pontosítani kell az új eljárás kezelésének módját: 1. hogyan értékelendők a személyitulajdon-
jogok (mi lesz a kereskedelmi piaci szint), 2. túl homályos meghatározás, 3. saját részlegeik 
alkalmazása helyett az odaítélő szervek egyre inkább piaci (szakértő) magánszereplőket 
fognak foglalkoztatni, 4. az eljárás meghatározásának pontosítása. 5. kinek a birtokában 
lesznek a szellemitulajdon-jogok.

Módosítás 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szerződés odaítélése e bekezdés 
szerint történik:
A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv jelzi a teljesítendő 
minimumkövetelmények meghatározó 
elemeit. E jelzéseknek eléggé pontosaknak 
kell lenniük ahhoz, hogy a gazdasági 
szereplők azonosítani tudják a felhívás 
jellegét és terjedelmét és eldönthessék, 
hogy részt kívánnak-e venni az 
eljárásban.
A részvételi jelentkezés beérkezésének 
határideje a részvételi felhívás feladásától 
számított legalább 30 nap, vagy előzetes 
összesített hirdetmény használata esetén, a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívás feladásától számított 30 nap. Az 
eredeti ajánlatok beérkezésének határideje 
az ajánlati felhívás feladásától számított 
legalább 30 nap.
A tartalom javítása céljából az ajánlatkérő 
szerv az eredeti és valamennyi azt követő 
ajánlatról tárgyalásokat folytat az 
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ajánlattevőkkel annak biztosítására, hogy 
ezen ajánlatok jobban megfeleljenek a 
közbeszerzési dokumentációban 
részletezett odaítélési szempontoknak.
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, írásbeli értesítést 
kapjon a műszaki leírásnak a 
minimumkövetelményeket meghatározó 
részén kívüli részek mindennemű 
módosításáról, megfelelő időben ahhoz, 
hogy az ajánlattevők e változtatásoknak 
megfelelően módosíthassák ajánlataikat, 
illetve beadhassák módosított ajánlataikat.
A 18. cikkel összhangban az ajánlatkérő 
szerv a tárgyalásokon részt vevő jelentkező 
által közölt bizalmas információt a 
jelentkező beleegyezése nélkül más 
résztvevőkkel nem közölheti. Az ilyen 
megállapodás nem öltheti az általános 
mentesség formáját, hanem azt a konkrét 
információ tervezett közlésére való 
hivatkozással kell megadni.
A minimumkövetelmények és az odaítélési 
szempontok nem képezhetik tárgyalás 
tárgyát.
Az ajánlatok benyújtására meghatározott
határidő lejárta után, de az ajánlatok 
vizsgálatának megkezdése előtt, az 
ajánlatkérő szerv egy előre meghatározott 
odaítélési szempont alfejezetei szerint 
rendelt súlyozást alkalmazhat, a 66. cikk 
(5) bekezdésével összhangban:
- a szerződési dokumentációban vagy a 
részvételi felhívásban meghatározott 
odaítélési szempontok változatlanok;
a) ez nem tartalmaz olyan új elemeket, 
amelyek az ajánlatok elkészítését 
érinthették volna;
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b) egyik ajánlattevő ellen sem ad teret 
diszkriminációnak.
Az innovációs partnerségi eljárások 
egymást követő szakaszokban is 
végbemehetnek 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 világosan 
feltüntetni a részvételi felhívásban, a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban, hogy igénybe fogja-e 
venni ezt a lehetőséget.

Or. en

Indokolás

Kulcsfontosságú módosítás az innovációs partnerségre vonatkozóan, amely ugyan az eljárást 
versenyjellegű eljáráshoz köti, az innovációs partnerségek esetében azonban több tárgyalási 
lehetőséget biztosít, mivel ezt igénylik az új eljárás hatálya alá tartozó közbeszerzési típusok, 
és ez ad magyarázatot arra is, hogy az átláthatóság és a méltányosság biztosítására irányuló 
27. cikknek csak egyes legfontosabb részei érvényesülnek.

Módosítás 782
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szerződést a tárgyalásos eljárás 27. 
cikkben leírt szabályai szerint kell 
odaítélni.

törölve

Or. en

Módosítás 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételre jelentkezők kiválasztása 
során az ajánlatkérő szerveknek kiemelt 
figyelmet kell fordítaniuk az 
ajánlattevőknek a kutatás és a fejlesztés, 
valamint az innovatív megoldások terén 
meglévő kapacitásával és tapasztalatával
kapcsolatos kritériumokra. Az ajánlatkérő 
szerv a 64. cikkben szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, akiket 
meghív az eljárásban való részvételre.

A részvételre jelentkezők kiválasztása 
során az ajánlatkérő szerveknek kiemelt 
figyelmet kell fordítaniuk a részvételre 
jelentkezőknek a kutatás és a fejlesztés, 
valamint az innovatív megoldások terén 
meglévő kapacitásával kapcsolatos 
kritériumokra. Az ajánlatkérő szerv a 64. 
cikkben szereplő rendelkezéseknek 
megfelelően korlátozhatja azoknak az 
alkalmas részvételre jelentkezőknek a 
számát, akiket meghív az eljárásban való 
részvételre.

Or. en

Indokolás

Az innovációs partnerségi eljárást különösen az innovatív kkv-k számára elérhetőbbé tevő 
javítások.

Módosítás 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő szerv által 
meghatározott - a létező megoldásokkal 
nem megoldható - igények teljesítésére 
irányuló kutatási és fejlesztési projektet, 
amelyeket a kért információk értékelését 
követően az ajánlatkérő szerv meghívott. A 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 66. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával összhangban.

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő szerv által 
meghatározott - a létező megoldásokkal 
nem megoldható - igények teljesítésére 
irányuló kutatási és fejlesztési projektet, 
amelyeket a kért információk értékelését 
követően az ajánlatkérő szerv meghívott.
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Or. en

Indokolás

Az innovációs partnerségre vonatkozó módosítások már említik.

Módosítás 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerség felépítésének, különösen a 
különböző szakaszok tartamának és 
értékének tükröznie kell a javasolt 
megoldás innovatív jellegének fokát és a 
piacon még nem elérhető innovatív 
megoldás kifejlesztéséhez szükséges 
kutatási és innovációs tevékenységek sorát. 
A partnerség eredményeként létrejövő
áru, szolgáltatás vagy építési beruházás 
megvásárlására irányuló szerződés 
értékének és tartamának megfelelő 
határok között kell maradnia, figyelembe 
véve a költségek - ideértve az innovatív 
megoldás kifejlesztése során felmerült 
költségeket is - megtérítésének, valamint a 
megfelelő nyereség elérésének igényét.

Az ajánlatkérő szervnek biztosítania kell, 
hogy a partnerség felépítése, különösen a 
különböző szakaszok tartama és értéke
tükrözze a javasolt megoldás innovatív 
jellegének fokát és a piacon még nem 
elérhető innovatív megoldás 
kifejlesztéséhez szükséges kutatási és 
innovációs tevékenységek sorát. Az
árubeszerzés, szolgáltatás vagy építési 
beruházás becsült értéke nem lehet 
aránytalan a kifejlesztéséhez szükséges 
befektetéshez képest.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja az innovációs partnerség alkalmazásának értékarányosságát és az 
új eljárás fő célkitűzésének való megfelelőségét .

Módosítás 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv nem élhet az 
innovációs partnerséggel a verseny 
akadályozása, korlátozása vagy torzítása 
céljából.

törölve

Or. en

Indokolás

Az innovációs partnerségre vonatkozó fenti, másik módosításban már szerepel.

Módosítás 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. cikk
Szolgáltatási utalvány rendszer

A közszolgáltatások megszervezésekor az 
ajánlatkérő szervek szolgáltatási utalvány 
rendszert alkalmazhatnak, hogy 
szabadságot adjanak az igénybevevőnek a 
szolgáltató kiválasztásában. Az 
ajánlatkérő szerv határozza meg a 
szolgáltatási utalvány értékét, valamint 
azokat a szolgáltatásokat, amelyeknél 
felhasználható, továbbá az ügyfelet, aki 
használhatja.
Az ajánlatkérő szerv meghatározhatja 
azokat a követelményeket, amelyeket a 
szolgáltatónak teljesítenie kell ahhoz, 
hogy felvegyék a szolgáltatási utalvány 
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.
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Az ajánlatkérő szerv az ezen irányelvben 
előírt eljárás keretében ki is választhatja a 
szolgáltatási utalvány rendszerbe 
felveendő szolgáltatókat.
Az ügyfél a szolgáltatási utalvány rendszer 
bármelyik szolgáltatóját választhatja, vagy
dönthet úgy, hogy nem veszi igénybe a 
rendszert.

Or. en

Módosítás 788
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szerv csak a (2)–(5) 
bekezdésben megállapított esetekben 
ítélhet oda közbeszerzési szerződést 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás keretében:

(1) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szerv csak a (2)–(5) 
bekezdésben megállapított esetekben 
ítélhet oda közbeszerzési szerződést 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás keretében. Az ajánlatkérő szerv a 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárást nem alkalmazhatja kizárólag a 
szolgáltatások árának megtárgyalására.

Or. fr

Módosítás 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szerv csak a (2)–(5) 
bekezdésben megállapított esetekben
ítélhet oda közbeszerzési szerződést 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

(1) A (2)–(5) bekezdésben megállapított 
konkrét esetekben a tagállamok úgy 
rendelkezhetnek, hogy az ajánlatkérő szerv 
közbeszerzési szerződést hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
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eljárás keretében: keretében ítélheti oda. Minden más 
esetben ezen eljárás használata nem 
megengedett.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzési eljárás egyszerűsítése.

Módosítás 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szerv csak a (2)–(5) 
bekezdésben megállapított esetekben 
ítélhet oda közbeszerzési szerződést 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás keretében:

(1) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szerv csak a (2)–(5) 
bekezdésben megállapított esetekben 
ítélhet oda közbeszerzési szerződést 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás keretében, abban az esetben, ha a 
beszerzés értéke nem haladja meg az 
építési beruházásra irányuló szerződések 
esetében az 500 000 eurót, a szolgáltatás 
nyújtására irányuló szerződések esetében 
a 100 000 eurót.

Or. it

Módosítás 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás alkalmazható építési beruházásra, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződésnél az alábbi 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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esetek valamelyikében:

Or. en

Indokolás

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 792
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 
részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg lényegesen, továbbá azzal a feltétellel, 
hogy a Bizottság, illetve a 84. cikknek 
megfelelően kijelölt nemzeti felügyeleti 
testületek részére - amennyiben kérik -
jelentést küldenek;

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos vagy 
hirdetmény közzétételével indított, 
tárgyalásos eljárás keretében nem 
nyújtottak be ajánlatot vagy megfelelő 
ajánlatot, illetve részvételi jelentkezést, 
feltéve, hogy a szerződés eredeti feltételei 
nem változtak meg lényegesen.

Or. en

Indokolás

Nagyon bürokratikus – a felülvizsgálat egyik célja a nagyobb költséghatékonyságot
eredményező egyszerűsítés volt.

Módosítás 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 
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részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg lényegesen, továbbá azzal a feltétellel, 
hogy a Bizottság, illetve a 84. cikknek 
megfelelően kijelölt nemzeti felügyeleti 
testületek részére - amennyiben kérik -
jelentést küldenek;

részvételi jelentkezést, feltéve hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg lényegesen;

Or. de

Indokolás

A nem egyértelműen megfogalmazott jelentési kötelezettség szükségtelen bürokráciához és a 
közszférát aránytalanul terhelő jelentési kötelezettséghez vezet tekintettel mindenekelőtt arra, 
hogy csak egyetlen nemzeti testületnek kell fennállnia.

Módosítás 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 
részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg lényegesen, továbbá azzal a feltétellel, 
hogy a Bizottság, illetve a 84. cikknek 
megfelelően kijelölt nemzeti felügyeleti
testületek részére - amennyiben kérik -
jelentést küldenek;

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 
részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg lényegesen, továbbá azzal a feltétellel, 
hogy a Bizottság, illetve az illetékes 
nemzeti testület részére – amennyiben kéri 
– jelentést küldenek;

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás a 84. cikkhez javasolt módosításokhoz kapcsolódik.

Módosítás 795
Sergio Gaetano Cofferati
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Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 
részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg lényegesen, továbbá azzal a 
feltétellel, hogy a Bizottság, illetve a 84. 
cikknek megfelelően kijelölt nemzeti 
felügyeleti testületek részére - amennyiben 
kérik - jelentést küldenek;

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 
részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg.

Or. it

Módosítás 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 
részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg lényegesen, továbbá azzal a feltétellel, 
hogy a Bizottság, illetve a 84. cikknek 
megfelelően kijelölt nemzeti felügyeleti 
testületek részére - amennyiben kérik -
jelentést küldenek;

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 
részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg lényegesen.

Or. en

Módosítás 797
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 
részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg lényegesen, továbbá azzal a feltétellel, 
hogy a Bizottság, illetve a 84. cikknek 
megfelelően kijelölt nemzeti felügyeleti 
testületek részére - amennyiben kérik -
jelentést küldenek;

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 
részvételi jelentkezést, feltéve hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg lényegesen;

Or. de

Módosítás 798
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 
részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg lényegesen, továbbá azzal a feltétellel, 
hogy a Bizottság, illetve a 84. cikknek 
megfelelően kijelölt nemzeti felügyeleti 
testületek részére - amennyiben kérik -
jelentést küldenek;

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 
részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg lényegesen, továbbá azzal a feltétellel, 
hogy a Bizottság részére jelentést 
küldenek;

Or. en

Módosítás 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

b) ha a beszerzés célja egy műalkotás 
létrehozása vagy megszerzése;

b) amennyiben a szerződést a művészethez 
kapcsolódó okok miatt csak egy 
meghatározott gazdasági szereplőnek 
lehet odaítélni;

Or. en

Indokolás

A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának kizárólag műalkotásokra 
történő korlátozása szűk látókörű megközelítésnek tűnik. A szóban forgó közbeszerzés 
tárgyának nem kell műalkotásnak lennie, de kétségkívül a művészethez kell kapcsolódnia (pl. 
művészi előadás, hangverseny).

Módosítás 800
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. technikai okokból nincs verseny; törölve

Or. it

Módosítás 801
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. technikai okokból nincs verseny; i. technikai vagy jogi okokból nincs 
verseny;

Or. en
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Módosítás 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. technikai okokból nincs verseny; i. technikai vagy jogi okokból nincs 
verseny;

Or. en

Módosítás 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. technikai okokból nincs verseny; i. technikai vagy jogi okokból nincs 
verseny;

Or. de

Indokolás

Ezzel a kiegészítéssel azokat az eseteket is lefedjük, amikor az ajánlatkérő szervnek egy 
konkrét helyen van szüksége egy épületre, és a tulajdonos csak abban az esetben ad el, ha 
építési beruházásra irányuló szerződéshez is hozzájut.

Módosítás 804
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. technikai okokból nincs verseny; i. jogi vagy technikai okokból nincs 
verseny;

Or. de
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Módosítás 805
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. más kizárólagos jogok védelme. iii. más kizárólagos jogok, többek között az 
ingatlan prioritásának védelme.

Or. fr

Módosítás 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a kivétel csak akkor alkalmazandó, ha 
nem létezik ésszerű alternatíva vagy 
helyettesítési lehetőség, és a verseny 
hiánya nem annak eredménye, hogy 
mesterségesen korlátozták a közbeszerzés 
paramétereit;

Ez a kivétel csak akkor alkalmazandó, ha a 
verseny hiánya nem annak eredménye, 
hogy mesterségesen korlátozták a 
közbeszerzés paramétereit;

Or. de

Módosítás 807
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a kivétel csak akkor alkalmazandó, ha 
nem létezik ésszerű alternatíva vagy 
helyettesítési lehetőség, és a verseny 
hiánya nem annak eredménye, hogy 

Ez a kivétel csak akkor alkalmazandó, ha a 
verseny hiánya nem annak eredménye, 
hogy mesterségesen korlátozták a 
közbeszerzés paramétereit;
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mesterségesen korlátozták a közbeszerzés 
paramétereit;

Or. de

Módosítás 808
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben feltétlenül szükséges, ha a 
vis maior által kiváltott rendkívüli 
sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos és a 
tárgyalásos eljárás határideje nem tartható 
be; a rendkívüli sürgősség indokolására 
felhozott körülmények semmiképpen nem 
lehetnek az ajánlatkérő szervnek 
betudhatók;

d) amennyiben feltétlenül szükséges, ha az 
ajánlatkérő szerv által előre nem látható
rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a 
meghívásos és a tárgyalásos eljárás 
határideje nem tartható be; a rendkívüli 
sürgősség indokolására felhozott 
körülmények semmiképpen nem lehetnek 
az ajánlatkérő szervnek betudhatók;

Or. en

Módosítás 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben feltétlenül szükséges, ha a 
vis maior által kiváltott rendkívüli 
sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos és a 
tárgyalásos eljárás határideje nem tartható 
be; a rendkívüli sürgősség indokolására 
felhozott körülmények semmiképpen nem 
lehetnek az ajánlatkérő szervnek 
betudhatók;

d) amennyiben feltétlenül szükséges, ha 
rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a 
meghívásos és a tárgyalásos eljárás 
határideje nem tartható be; a rendkívüli 
sürgősség indokolására felhozott 
körülmények semmiképpen nem lehetnek 
az ajánlatkérő szervnek betudhatók;

Or. en
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Indokolás

A rendkívüli sürgősség nem korlátozható kizárólag a vis maiorra.

Módosítás 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben feltétlenül szükséges, ha a 
vis maior által kiváltott rendkívüli 
sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos és a 
tárgyalásos eljárás határideje nem tartható 
be; a rendkívüli sürgősség indokolására 
felhozott körülmények semmiképpen nem 
lehetnek az ajánlatkérő szervnek 
betudhatók;

d) amennyiben feltétlenül szükséges, ha az 
ajánlatkérő szerv által előre nem látható
események miatti rendkívüli sürgősség 
miatt a nyílt, a meghívásos és a tárgyalásos 
eljárás határideje nem tartható be; a 
rendkívüli sürgősség indokolására felhozott 
körülmények semmiképpen nem lehetnek 
az ajánlatkérő szervnek betudhatók;

Or. en

Indokolás

A közbeszerzési eljárás egyszerűsítése.

Módosítás 811
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben feltétlenül szükséges, ha a 
vis maior által kiváltott rendkívüli 
sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos és a 
tárgyalásos eljárás határideje nem tartható 
be; a rendkívüli sürgősség indokolására 
felhozott körülmények semmiképpen nem 
lehetnek az ajánlatkérő szervnek 
betudhatók;

d) amennyiben feltétlenül szükséges, ha az 
ajánlatkérő szerv számára előre nem 
látható események által kiváltott 
rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a 
meghívásos és a tárgyalásos eljárás 
határideje nem tartható be; a rendkívüli 
sürgősség indokolására felhozott 
körülmények semmiképpen nem lehetnek 
az ajánlatkérő szervnek betudhatók;
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Or. de

Módosítás 812
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) amennyiben valamely gazdasági 
szereplő innovációs partnerség 
létrehozására tesz javaslatot az 
ajánlatkérő szerv részére abból a célból, 
hogy strukturált partnerséget hozzanak 
létre valamely innovatív termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
kialakítása, majd az abból eredő áru, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
megvásárlása érdekében, feltéve, hogy 
azok megfelelnek a meghatározott 
teljesítményszinteknek és költségeknek.

Or. fr

Módosítás 813
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szabálytalan vagy elfogadhatatlan, és – szabálytalan vagy elfogadhatatlan, vagy

Or. en

Módosítás 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a korábbi nyertes szállító általi olyan 
kiegészítő szállítások tekintetében, 
amelyek célja vagy a mindennapi áruk, 
illetve felszerelések részleges pótlása, vagy 
a meglévő áruk, illetve felszerelések 
kibővítése, amennyiben a szállító 
megváltozása esetén az ajánlatkérő szerv 
arra kényszerülne, hogy olyan, eltérő 
műszaki jellemzőkkel rendelkező anyagot 
szerezzen be, amely 
összeegyeztethetetlenséget, illetve az 
üzemeltetésben és a karbantartásban 
aránytalan műszaki nehézségeket 
eredményezne; az ilyen szerződések, 
illetve az ismétlődő szerződések tartama 
főszabályként nem haladhatja meg a 
három évet;

b) a korábbi nyertes szállító általi olyan 
kiegészítő szállítások tekintetében, 
amelyek célja vagy a mindennapi áruk, 
illetve felszerelések részleges pótlása, vagy 
a meglévő áruk, illetve felszerelések 
kibővítése, amennyiben a szállító 
megváltozása esetén az ajánlatkérő szerv 
arra kényszerülne, hogy olyan, eltérő 
műszaki jellemzőkkel rendelkező anyagot 
szerezzen be, amely 
összeegyeztethetetlenséget, illetve az 
üzemeltetésben és a karbantartásban 
aránytalan műszaki nehézségeket 
eredményezne; az ilyen szerződések, 
illetve az ismétlődő szerződések tartama 
főszabályként nem haladhatja meg a négy
évet;

Or. en

Módosítás 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás alkalmazható 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés 
esetében, amennyiben az adott szerződés a 
jelen irányelv szerint szervezett 
tervpályázatot követően jön létre, és az 
alkalmazandó szabályok értelmében a 
pályázat nyertesének vagy egyik 
nyertesének kell odaítélni; az utóbbi 
esetben mindegyik nyertest meg kell hívni 
a tárgyalásokra.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Indokolás

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás alkalmazható olyan új építési 
munkákat, illetve szolgáltatásokat illetően, 
amelyek attól a gazdasági szereplőtől 
megrendelt munkák megismétléséből 
állnak, akinek, illetve amelynek ugyanaz az 
ajánlatkérő szerv már odaítélt egy korábbi 
szerződést, feltéve, hogy ezek az építési 
munkák, illetve szolgáltatások megfelelnek 
egy olyan alapprojektnek, amelyre az 
eredeti szerződést a 24. cikk (1) bekezdése 
szerinti eljárást követően ítélték oda. Az 
alapprojektnek utalnia kell a lehetséges 
további építési beruházások vagy 
szolgáltatások terjedelmére, és azokra a 
feltételekre, amelyek szerint azokat oda 
fogják ítélni.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
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eljárás alkalmazható olyan új építési 
munkákat, illetve szolgáltatásokat illetően, 
amelyek attól a gazdasági szereplőtől 
megrendelt munkák megismétléséből 
állnak, akinek, illetve amelynek ugyanaz az 
ajánlatkérő szerv már odaítélt egy korábbi 
szerződést, feltéve, hogy ezek az építési 
munkák, illetve szolgáltatások megfelelnek 
egy olyan alapprojektnek, amelyre az 
eredeti szerződést a 24. cikk (1) bekezdése 
szerinti eljárást követően ítélték oda. Az 
alapprojektnek utalnia kell a lehetséges 
további építési beruházások vagy
szolgáltatások terjedelmére, és azokra a 
feltételekre, amelyek szerint azokat oda 
fogják ítélni.

eljárás alkalmazható olyan új 
szolgáltatásokat illetően, amelyek attól a 
gazdasági szereplőtől megrendelt munkák 
megismétléséből állnak, akinek, illetve 
amelynek ugyanaz az ajánlatkérő szerv már 
odaítélt egy korábbi szerződést, feltéve, 
hogy ezek a szolgáltatások megfelelnek 
egy olyan alapprojektnek, amelyre az 
eredeti szerződést a 24. cikk (1) bekezdése 
szerinti eljárást követően ítélték oda. Az 
alapprojektnek utalnia kell a lehetséges 
további szolgáltatások terjedelmére, és 
azokra a feltételekre, amelyek szerint 
azokat oda fogják ítélni.

Or. it

Módosítás 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amint az első projektre ajánlati felhívást 
tettek közzé, közölni kell, hogy ez az 
eljárás alkalmazható, és az ajánlatkérő 
szerv a 4. cikk rendelkezéseinek
alkalmazásakor figyelembe veszi a későbbi 
építési munkák, illetve szolgáltatások 
becsült összköltségét.

Amint az első projektre ajánlati felhívást 
tettek közzé, közölni kell, hogy ez az 
eljárás alkalmazható, és az ajánlatkérő 
szerv a 4. cikk alkalmazásakor figyelembe 
veszi a későbbi szolgáltatások becsült 
összköltségét.

Or. it

Módosítás 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés



PE492.859v01-00 36/177 AM\908712HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt az eljárást kizárólag az eredeti 
szerződés megkötését követő három éven 
belül lehet alkalmazni.

Ezt az eljárást kizárólag az eredeti 
szerződés megkötését követő két éven 
belül lehet alkalmazni.

Or. it

Módosítás 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ajánlatkérő szervek a nyílt eljárás 
elemeit tárgyalásos eljárással 
kombinálhatják.

Or. de

Indokolás

Lehetőséget kell biztosítani egylépcsős közbeszerzési eljárás végrehajtására. Ez nagyobb fokú 
rugalmasságot biztosítana az ajánlatkérő szervek számára, amelyek ily módon 
kombinálhatnák a nyílt eljárás elemeit a tárgyalásos eljárás elemeivel. Az ilyen jellegű 
egylépcsős eljárás esetén az ajánlatkérő szervnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
nyílt eljáráshoz hasonlóan azonnal ajánlatokat kérhessen az ajánlattevőktől és tárgyalást 
folytathasson ezekről az ajánlatokról.

Módosítás 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárást akkor lehet 
alkalmazni, ha az ajánlatkérő szerv úgy 
véli, hogy a szerződést egy kölcsönös 
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önsegélyező közszolgáltatási társaságnak 
kell odaítélni a következők elősegítése 
érdekében:
i. a közszféra munkavállalóinak 
integrációja a magánszektorba; vagy
ii. sokféle beszállító a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés által lefedett 
piacon.
Ez a kivétel csak a szerződés odaítélése 
esetén érvényes:
i. egy kölcsönös önsegélyező 
közszolgáltatási társasággá való alakulás 
előtt álló gazdálkodó egység számára, 
amikor az érintett egyének elhagyják a 
közszektorban betöltött pozícióikat és a 
gazdálkodó egység megkezdi a 
szolgáltatások értékesítését; vagy
ii. attól a naptól számított 3 éven belül, 
amelyen a kölcsönös önsegélyező 
közszolgáltatási társaság értékesíteni kezdi 
a szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 822
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben az ajánlatkérő szerv – e 
cikk értelmében – hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása 
mellett dönt, részletes jelentést kell 
küldenie a 84. cikkben meghatározott 
felügyeleti szervnek, amelyben 
megindokolja e választását, és amely 
tartalmazza a szerződéses 
dokumentumokat, valamint a vonatkozó 
információkat, továbbá – a (2) bekezdés a) 
pontja értelmében alkalmazott hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
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esetében – az előző eljárás 
dokumentumait is.

Or. it

Módosítás 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A keretmegállapodás tartama nem 
haladhatja meg a négy évet, kivéve a 
kellően – különösen a keretmegállapodás 
tárgyával – indokolt kivételes eseteket.

törölve

Or. en

Indokolás

Módosítás 824
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A keretmegállapodás tartama nem 
haladhatja meg a négy évet, kivéve a 
kellően – különösen a keretmegállapodás 
tárgyával – indokolt kivételes eseteket.

A keretmegállapodás tartama nem 
haladhatja meg a hat évet, kivéve a kellően 
– különösen a keretmegállapodás tárgyával 
– indokolt kivételes eseteket. A 
karbantartásra vonatkozó 
keretmegállapodás tartama az építési 
beruházás vagy áru életciklusán alapul.

Or. en

Indokolás

A felvonók karbantartási szerződéseihez hasonló problémák megoldására.
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Módosítás 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A keretmegállapodás tartama nem 
haladhatja meg a négy évet, kivéve a 
kellően – különösen a keretmegállapodás
tárgyával – indokolt kivételes eseteket.

A keretmegállapodás tartama nem 
haladhatja meg a négy évet, kivéve, ha a 
keretmegállapodás tárgya négy évet 
meghaladó tartamú szolgáltatásra 
vonatkozik, vagy ha az időtartam ilyen 
túllépését az teszi indokolttá, hogy a 
gazdasági szereplőknek olyan 
beruházásokat kell elvégezniük, amelyek 
amortizációs ideje meghaladja a négy 
évet, vagy amelyek a szolgáltatások 
elvégzésére képes személyzet felvételéhez 
vagy a szolgáltatások elvégzésének 
lehetővé tétele érdekében a személyzetük 
képzéséhez kapcsolódnak.

Or. fr

Módosítás 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A keretmegállapodás tartama nem 
haladhatja meg a négy évet, kivéve a 
kellően – különösen a keretmegállapodás 
tárgyával – indokolt kivételes eseteket.

A keretmegállapodás tartama nem 
haladhatja meg a két évet, kellően indokolt 
esetben azonban elérheti a négy évet, vagy 
kellően – különösen a keretmegállapodás 
tárgyával – indokolt kivételes esetekben ezt 
is meghaladhatja.

Or. es
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Módosítás 827
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a végfelhasználó 
legfontosabb érdekei, a beruházás típusa 
vagy a szolgáltatás természetének más 
vonatkozásai úgy kívánják, a 
szolgáltatások karbantartásának 
keretszerződéseiben a keretszerződés 
tartama meghaladhatja a négy évet.

Or. en

Módosítás 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A keretmegállapodáson alapuló 
szerződéseket a jelen bekezdésben, 
valamint a (3) és a (4) bekezdésben 
megállapított eljárásokkal összhangban 
kell odaítélni.

törölve

Az említett eljárások csak az ajánlati 
felhívásban vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
egyértelműen e célból megjelölt 
ajánlatkérő szervek és a 
keretmegállapodásban eredetileg is részes 
fél gazdasági szereplők között 
alkalmazhatók.
A keretmegállapodáson alapuló 
szerződések semmiképpen nem 
módosíthatják lényegesen a 
keretmegállapodásban megállapított 
feltételeket, különösen a (3) bekezdésben 
említett esetben.
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Az ajánlatkérő szerv nem élhet vissza a 
keretmegállapodással a verseny 
akadályozása, korlátozása vagy torzítása 
céljából.

Or. en

Indokolás

Módosítás 829
Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon ajánlatkérő szervek körének 
bővítése, amelyek keretmegállapodást 
használhatnak, kivételesen csak a 
következő feltételek teljesülése esetén 
megengedett:
a) a keretmegállapodást központi beszerző 
szerv kötötte meg;

b) a bővítés lehetőségéről az eredeti 
közzététel kifejezetten rendelkezik;
c) a bővítés kerete egyértelmű feltételek 
segítségével meghatározható és
d) a bővítésre megállapodás útján kerül 
sor.

Or. de

Módosítás 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv nem élhet vissza a 
keretmegállapodással a verseny 
akadályozása, korlátozása vagy torzítása 
céljából.

Az ajánlatkérő szerv nem élhet vissza a 
keretmegállapodással a verseny 
akadályozása, korlátozása vagy torzítása 
céljából, és indokolnia kell az e 
feltételekre hivatkozó dokumentációban 
kikötött záradékokat, világosan kifejtve 
azok értelmezését.

Or. es

Módosítás 831
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv nem élhet vissza a 
keretmegállapodással a verseny 
akadályozása, korlátozása vagy torzítása 
céljából.

Az ajánlatkérő szerv nem élhet vissza a 
keretmegállapodással a verseny 
akadályozása, korlátozása vagy torzítása 
céljából, és indokolnia kell az e 
feltételekre hivatkozó dokumentációban 
kikötött záradékokat, világosan kifejtve 
azok értelmezését.

Or. es

Módosítás 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a keretmegállapodás 
megkötésére egyetlen gazdasági 
szereplővel kerül sor, a megállapodáson 
alapuló szerződéseket a 
keretmegállapodásban megállapított 

törölve
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feltételek szerint kell odaítélni.
E szerződések odaítélése érdekében az 
ajánlatkérő szerv írásban konzultálhat a 
keretmegállapodásban részt vevő 
gazdasági szereplővel, szükség szerint 
ajánlatának kiegészítését kérve.

Or. en

Módosítás 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a keretmegállapodás 
megkötésére egynél több gazdasági 
szereplővel kerül sor, az az alábbi módok 
valamelyikén teljesíthető:

törölve

a) a keretmegállapodás feltételei szerint -
a verseny újbóli megnyitása nélkül -, 
amennyiben a keretmegállapodás az 
érintett építési beruházásokra, 
szolgáltatásokra és árukra vonatkozó 
valamennyi feltételt meghatározza, 
továbbá meghatározza azokat az objektív 
feltételeket, amelyek alapján eldönthető, 
hogy a keretmegállapodásban félként 
szereplő gazdasági szereplők közül melyik 
teljesítse az érintett építési beruházásokat, 
szolgáltatásokat és árukat; ez utóbbi 
feltételeket jelezni kell a közbeszerzési 
dokumentációban;
b) amennyiben nincs az érintett építési 
beruházásokra, szolgáltatásokra és árukra 
vonatkozó valamennyi feltétel 
meghatározva a keretmegállapodásban, a 
versenynek a keretmegállapodásban 
félként szereplő gazdasági szereplők 
közötti újbóli megnyitása útján.

Or. en



PE492.859v01-00 44/177 AM\908712HU.doc

HU

Módosítás 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) részben a verseny újbóli megnyitása 
nélkül, amennyiben a keretmegállapodás 
az érintett építési beruházásokra, 
szolgáltatásokra és árukra vonatkozó 
valamennyi feltételt meghatározza, az a) 
ponttal összhangban; és részben, a b) 
ponttal összhangban, a versenynek a 
keretmegállapodásban félként szereplő 
gazdasági szereplők közötti újbóli 
megnyitása útján, függetlenül attól, hogy 
a keretmegállapodás az érintett építési 
beruházásokra, szolgáltatásokra és árukra 
vonatkozó valamennyi feltételt 
meghatározza-e.
A keretmegállapodást csak akkor lehet e 
ponttal összhangban végrehajtani, ha ezt 
a lehetőséget az ajánlatkérő szerv a 
közbeszerzési dokumentációban 
figyelembe vette. Amennyiben a 
keretmegállapodás a rendelkezésekre 
vonatkozó összes feltételt meghatározza, a 
keretmegállapodásban lefektetett objektív 
szempontok alapján kell eldönteni, hogy a 
konkrét építési beruházásokat, 
szolgáltatásokat és árukat a verseny újbóli 
megnyitását követően, vagy közvetlenül a 
keretmegállapodásban meghatározott 
feltételekkel szerzik-e be. A 
keretmegállapodás előírásai 
meghatározzák azokat a feltételeket, 
amelyek indokolhatják a verseny újbóli 
megnyitását.

Or. en

Indokolás

E módosítás a keretekre vonatkozó szabályokhoz való szükséges igazodást valósítja meg 
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biztosítva, hogy az innovatív ajánlatkérő szervekre érvényes szabályok ne szenvedjenek 
hátrányt.

Módosítás 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdés b) pontjában említett 
versenynek ugyanazokon a feltételeken 
kell alapulnia, mint amelyeket a 
keretmegállapodás odaítélésekor 
alkalmaztak, illetve ha szükséges, akkor 
pontosabban megfogalmazott feltételeken, 
továbbá adott esetben a 
keretmegállapodás dokumentációjában 
említett egyéb feltételeken, az alábbi 
eljárással összhangban:

törölve

a) az ajánlatkérő szerv minden 
odaítélendő szerződés esetében írásban 
konzultál a szerződés teljesítésére képes 
gazdasági szereplőkkel;
b) az ajánlatkérő szerv meghatároz egy 
határidőt, amely kellően hosszú ahhoz, 
hogy minden egyes szerződésre 
vonatkozóan megtörténhessen az 
ajánlatok benyújtása, figyelembe véve 
olyan tényezőket, mint a szerződés 
tárgyának összetettsége és az ajánlatok 
beküldéséhez szükséges idő;
c) az ajánlatokat írásban kell benyújtani, 
és tartalmukat ajánlattételi határidő 
lejártáig nem szabad felnyitni;
d) az ajánlatkérő szerv minden egyes 
szerződést annak az ajánlattevőnek ítél 
oda, aki, illetve amely a 
keretmegállapodás dokumentációjában 
megállapított odaítélési szempontok 
alapján a legjobb ajánlatot nyújtotta be.

Or. en
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Módosítás 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ajánlatkérő szerv meghatároz egy 
határidőt, amely kellően hosszú ahhoz, 
hogy minden egyes szerződésre 
vonatkozóan megtörténhessen az ajánlatok 
benyújtása, figyelembe véve olyan 
tényezőket, mint a szerződés tárgyának 
összetettsége és az ajánlatok beküldéséhez 
szükséges idő;

b) az ajánlatkérő szerv meghatároz egy 
határidőt, amely kellően hosszú ahhoz, 
hogy minden egyes szerződésre 
vonatkozóan megtörténhessen az ajánlatok 
benyújtása, figyelembe véve olyan 
tényezőket, mint a szerződés tárgyának 
összetettsége és az ajánlatok beküldéséhez 
szükséges idő; amennyiben az 
ajánlattételhez több létesítménybe is el kell 
látogatni, a határidő meghaladja a tizenöt 
munkanapot;

Or. es

Módosítás 837
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ajánlatkérő szerv meghatároz egy 
határidőt, amely kellően hosszú ahhoz, 
hogy minden egyes szerződésre 
vonatkozóan megtörténhessen az ajánlatok 
benyújtása, figyelembe véve olyan 
tényezőket, mint a szerződés tárgyának 
összetettsége és az ajánlatok beküldéséhez 
szükséges idő;

b) az ajánlatkérő szerv meghatároz egy 
határidőt, amely kellően hosszú ahhoz, 
hogy minden egyes szerződésre 
vonatkozóan megtörténhessen az ajánlatok 
benyújtása, figyelembe véve olyan 
tényezőket, mint a szerződés tárgyának 
összetettsége és az ajánlatok beküldéséhez 
szükséges idő; amennyiben az 
ajánlattételhez több létesítménybe is el kell 
látogatni, a határidő meghaladja a tizenöt 
munkanapot;

Or. es
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Módosítás 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az ajánlatkérő szerv az olyan 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, intenzív 
munkaerőigénnyel rendelkező, csekély 
hozzáadott értéket képviselő gazdasági 
ágazatokban működő vállalkozások 
számára kiírt közbeszerzési eljárásoknál, 
amelyek esetében alkalmazottak 
jogátruházására kerül sor, figyelemmel 
kíséri a munkaügyi jogszabályok 
betartását, kirívóan alacsony összegűnek 
és aránytalannak tekintve azokat az 
ajánlatokat, amelyeknél – adott esetben –
az ajánlati ár nem éri el a kollektív 
szerződésben megállapított bérköltség és a 
hozzá kapcsolódó költségek összegét vagy 
a munkaügyi jogszabályban előírt 
minimumot.

Or. es

Módosítás 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ajánlatkérő szervnek a szerződés 
ideje alatt lehetősége van arra, hogy olyan 
új gazdasági szereplőket vonjon be a 
keretmegállapodásba, amelyek a 
megállapodás megkötésekor még nem 
léteztek és az e cikkben meghatározott 
valamennyi kritériumnak megfelelnek. 
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Az ajánlatkérő szervnek a szerződés ideje 
alatt lehetősége van arra, hogy a 
keretmegállapodásból eltávolítson 
gazdasági szereplőket, amennyiben a 
gazdasági szereplő a keretmegállapodás 
bármely lényeges követelményét jelentős 
vagy tartós hiányosságokkal teljesíti.

Or. en

Módosítás 840
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A ajánlatkérő szervek azon gyakori 
beszerzések lebonyolítására, amelyek 
jellemzői – a piacon általában 
rendelkezésre álló formában – megfelelnek 
az ajánlatkérő szerv által meghatározott 
követelményeknek, dinamikus beszerzési 
rendszert használhatnak. A dinamikus 
beszerzési rendszert teljes mértékben 
elektronikus folyamatként kell működtetni, 
amely érvényességi ideje alatt bármely 
olyan gazdasági szereplő számára nyitott, 
aki, illetve amely megfelel a kiválasztás 
szempontjainak.

(1) Az ajánlatkérő szervek azon gyakori, 
szabványosított termékekre, illetve 
szolgáltatásokra irányuló beszerzések 
lebonyolítására, amelyek jellemzői – a 
piacon általában rendelkezésre álló 
formában – megfelelnek az ajánlatkérő 
szerv által meghatározott 
követelményeknek, dinamikus beszerzési 
rendszert használhatnak. A dinamikus 
beszerzési rendszert teljes mértékben 
elektronikus folyamatként kell működtetni, 
amely érvényességi ideje alatt bármely 
olyan gazdasági szereplő számára nyitott, 
aki, illetve amely megfelel a kiválasztás 
szempontjainak.

Or. de

Módosítás 841
Cornelis de Jong

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

(1) A ajánlatkérő szervek azon gyakori 
beszerzések lebonyolítására, amelyek 
jellemzői – a piacon általában 
rendelkezésre álló formában – megfelelnek 
az ajánlatkérő szerv által meghatározott 
követelményeknek, dinamikus beszerzési 
rendszert használhatnak. A dinamikus 
beszerzési rendszert teljes mértékben 
elektronikus folyamatként kell működtetni, 
amely érvényességi ideje alatt bármely 
olyan gazdasági szereplő számára nyitott, 
aki, illetve amely megfelel a kiválasztás 
szempontjainak.

(1) Az ajánlatkérő szervek azon gyakori 
beszerzések lebonyolítására, amelyek 
jellemzői – a piacon általában 
rendelkezésre álló formában és többé-
kevésbé szabványos minőségben –
megfelelnek az ajánlatkérő szerv által 
meghatározott követelményeknek, 
dinamikus beszerzési rendszert 
használhatnak. Ez a rendszer nem 
használható szolgáltatások és összetett 
vagy nem szabványosított termékek 
beszerzésére. A dinamikus beszerzési 
rendszert teljes mértékben elektronikus 
folyamatként kell működtetni, amely 
érvényességi ideje alatt bármely olyan 
gazdasági szereplő számára nyitott, aki, 
illetve amely megfelel a kiválasztás 
szempontjainak.

Or. en

Módosítás 842
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerződések dinamikus beszerzési 
rendszerben történő odaítélése érdekében 
az ajánlatkérő szerv a meghívásos eljárás 
szabályait követi. A kiválasztási 
szempontoknak megfelelő összes 
részvételre jelentkezőt fel kell venni a 
rendszerbe;  A rendszerbe felvehető 
részvételre jelentkezők száma nem 
korlátozható a 64. cikknek megfelelően. A 
dinamikus beszerzési rendszerrel 
összefüggésben mindennemű 
kommunikációt elektronikus úton kell 
elvégezni, a 19. cikk (2)-(6) bekezdéseinek 
megfelelően.

(2) A szerződések dinamikus beszerzési 
rendszerben történő odaítélése érdekében 
az ajánlatkérő szerv alapvetően a 
meghívásos eljárás szabályait követi. A 
kiválasztási szempontoknak megfelelő 
összes részvételre jelentkezőt fel kell venni 
a rendszerbe;  A rendszerbe felvehető 
részvételre jelentkezők száma nem 
korlátozható a 64. cikknek megfelelően. A 
dinamikus beszerzési rendszerrel 
összefüggésben mindennemű 
kommunikációt elektronikus úton kell 
elvégezni, a 19. cikk (2)–(6) bekezdéseinek 
megfelelően. 
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Or. de

Módosítás 843
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) pályázati felhívást tesz közzé, amelyben 
egyértelműen közli, hogy dinamikus 
beszerzési rendszert alkalmaz;

a) pályázati felhívást tesz közzé, amelyben 
ismerteti a dinamikus beszerzési rendszert 
és az eljárás menetét; 

Or. de

Módosítás 844
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban feltünteti legalább az 
előirányzott beszerzések jellegét és becsült 
mennyiségét, továbbá a beszerzési 
rendszerrel, a felhasznált elektronikus 
eszközökkel és a csatlakozás műszaki 
szabályaival és leírásaival kapcsolatos 
valamennyi szükséges információt;

b) a dinamikus beszerzési rendszer 
feltételei között feltünteti legalább az 
előirányzott beszerzések jellegét és becsült 
mennyiségét, továbbá a beszerzési 
rendszerrel, a felhasznált elektronikus 
eszközökkel és a csatlakozás műszaki 
szabályaival és leírásaival kapcsolatos 
valamennyi szükséges információt;

Or. de

Módosítás 845
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv a dinamikus 
beszerzési rendszer működésének teljes 
időtartama alatt biztosítja valamennyi 
gazdasági szereplő számára annak 
lehetőségét, hogy a (2) bekezdésben 
említett feltételek mellett részvételre 
jelentkezzen a rendszerbe. Az ajánlatkérő 
szervek a kérelmek kiválasztási 
szempontok szerinti értékelését kötelesek 
az azok beérkezésétől számított 10 napon 
belül véglegesíteni.

Az ajánlatkérő szerv a dinamikus 
beszerzési rendszer működésének teljes 
időtartama alatt biztosítja valamennyi 
gazdasági szereplő számára annak 
lehetőségét, hogy a (2) bekezdésben 
említett feltételek mellett részvételre 
jelentkezzen a rendszerbe. Az ajánlatkérő 
szervek a kérelmek kiválasztási 
szempontok szerinti értékelését kötelesek 
az azok beérkezésétől számított 21 naptári 
napon vagy a munkáltató által 
meghatározott megfelelő határidőn belül 
véglegesíteni.

Or. de

Módosítás 846
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ajánlatkérő szervek a pályázati 
felhívásban jelzik a dinamikus beszerzési 
rendszer működésének tartamát. A 
működés tartamában bekövetkezett 
minden változásról az alábbi szabvány-
formanyomtatványok felhasználásával 
tájékoztatják a Bizottságot:

(6) Az ajánlatkérő szervek a pályázati 
felhívásban jelzik a dinamikus beszerzési 
rendszer működésének tartamát.

Or. nl

Indokolás

Az Európai Bizottság olyan jelentéstételi kötelezettségeket vezet be, amelyek az ajánlatkérő 
szervekre nézve adminisztratív terhekkel járnak, és részletes szabályozáshoz vezetnek.

Módosítás 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ajánlatkérő szervek a pályázati 
felhívásban jelzik a dinamikus beszerzési 
rendszer működésének tartamát. A 
működés tartamában bekövetkezett 
minden változásról az alábbi szabvány-
formanyomtatványok felhasználásával 
tájékoztatják a Bizottságot:

(6) Az ajánlatkérő szervek a pályázati 
felhívásban jelzik a dinamikus beszerzési 
rendszer működésének tartamát.

Or. en

Módosítás 848
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha a működés időtartama a rendszer 
megszüntetése nélkül módosul, a 
dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozó pályázati felhíváshoz eredetileg 
használt formanyomtatvány;

törölve

Or. nl

Módosítás 849
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha a működés időtartama a rendszer 
megszüntetése nélkül módosul, a 
dinamikus beszerzési rendszere vonatkozó 
pályázati felhíváshoz eredetileg használt 

törölve
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formanyomtatvány;

Or. en

Módosítás 850
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha megszűnik a rendszer, a 48. cikkben 
említett, tájékoztató az eljárás 
eredményéről.

törölve

Or. nl

Módosítás 851
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha megszűnik a rendszer, a 48. cikkben 
említett tájékoztató az eljárás 
eredményéről.

törölve

Or. en

Módosítás 852
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az érdekelt gazdasági szereplők, illetve 
a dinamikus beszerzési rendszerben 

(7) Az érdekelt gazdasági szereplők, illetve 
a dinamikus beszerzési rendszerben 
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résztvevők terhére semmilyen díj nem 
számolható fel.

résztvevők terhére a közbeszerzési eljárás 
során semmilyen díj nem számolható fel.

Or. de

Módosítás 853
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek elektronikus 
árlejtéseket is alkalmazhatnak, amelyekben 
új – lefelé kiigazított – árakat és/vagy az 
ajánlat egyes elemeire vonatkozó új 
értékeket mutatnak be.

Kizárólag szabványosított szolgáltatások 
és áruk esetében az ajánlatkérő szervek 
elektronikus árlejtéseket is alkalmazhatnak, 
amelyekben új – lefelé kiigazított – árakat 
és/vagy az ajánlat egyes elemeire 
vonatkozó új értékeket mutatnak be.

Or. en

Módosítás 854
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek elektronikus 
árlejtéseket is alkalmazhatnak, amelyekben 
új – lefelé kiigazított – árakat és/vagy az 
ajánlat egyes elemeire vonatkozó új 
értékeket mutatnak be.

Az ajánlatkérő szervek elektronikus 
árlejtéseket is alkalmazhatnak, amelyekben 
új – lefelé kiigazított – árakat és/vagy az 
ajánlat egyes elemeire vonatkozó új 
értékeket mutatnak be. Az elektronikus 
árlejtés alkalmazási köre a teljes 
mértékben szabványosított árukra és 
szolgáltatásokra korlátozódik.

Or. de
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Módosítás 855
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek elektronikus 
árlejtéseket is alkalmazhatnak, amelyekben 
új – lefelé kiigazított – árakat és/vagy az 
ajánlat egyes elemeire vonatkozó új 
értékeket mutatnak be.

Az ajánlatkérő szervek szabványosított 
áruk esetében elektronikus árlejtéseket is 
alkalmazhatnak, amelyekben új – lefelé 
kiigazított – árakat és/vagy az ajánlat egyes 
elemeire vonatkozó új értékeket mutatnak 
be.

Or. en

Módosítás 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek elektronikus 
árlejtéseket is alkalmazhatnak, amelyekben 
új – lefelé kiigazított – árakat és/vagy az 
ajánlat egyes elemeire vonatkozó új 
értékeket mutatnak be.

Az ajánlatkérő szervek elektronikus 
árlejtéseket is alkalmazhatnak, amelyekben 
új – lefelé kiigazított – árakat és/vagy az 
ajánlat egyes elemeire vonatkozó új 
értékeket mutatnak be. Elektronikus 
árlejtéseket csak általánosan használt, a 
piacon általában többé-kevésbé 
szabványos minőségben elérhetők áruk 
beszerzésére lehet alkalmazni. Az 
elektronikus árlejtések nem használhatók 
szolgáltatások és összetett vagy nem 
szabványosított termékek beszerzésére.

Or. en

Módosítás 857
Marc Tarabella
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Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek elektronikus 
árlejtéseket is alkalmazhatnak, 
amelyekben új – lefelé kiigazított – árakat 
és/vagy az ajánlat egyes elemeire 
vonatkozó új értékeket mutatnak be.

Az ajánlatkérő szervek kizárólag 
szabványosított javak beszerzésére 
alkalmazhatnak elektronikus árlejtéseket, 
amelyekben új – lefelé kiigazított – árakat 
és/vagy az ajánlat egyes elemeire 
vonatkozó új értékeket mutatnak be.

Or. fr

Módosítás 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek elektronikus 
árlejtéseket is alkalmazhatnak, amelyekben 
új – lefelé kiigazított – árakat és/vagy az 
ajánlat egyes elemeire vonatkozó új 
értékeket mutatnak be.

Az ajánlatkérő szervek a teljes mértékben 
szabványosított áruk és szolgáltatások 
esetében elektronikus árlejtéseket is 
alkalmazhatnak, amelyekben új – lefelé 
kiigazított – árakat és/vagy az ajánlat egyes 
elemeire vonatkozó új értékeket mutatnak 
be.

Or. de

Indokolás

Az elektronikus árlejtés a teljes mértékben szabványosított áruk és szolgáltatások esetében 
megfelelő lehet, összetett beszerzések lebonyolítására azonban rendszerint alkalmatlan, sőt 
hátráltathatja is az eljárást. Építési beruházások végrehajtására alapjában véve alkalmatlan.

Módosítás 859
Mitro Repo

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

Az ajánlatkérő szervek elektronikus 
árlejtéseket is alkalmazhatnak, amelyekben 
új – lefelé kiigazított – árakat és/vagy az 
ajánlat egyes elemeire vonatkozó új 
értékeket mutatnak be.

Az ajánlatkérő szervek szabványosított 
áruk esetében elektronikus árlejtéseket is 
alkalmazhatnak, amelyekben új – lefelé 
kiigazított – árakat és/vagy az ajánlat egyes 
elemeire vonatkozó új értékeket mutatnak 
be.

Or. en

Módosítás 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Ez a cikk nem alkalmazandó az építési 
beruházásokra irányuló közbeszerzésekre 
és az építészeti és mérnöki 
szolgáltatásokra irányuló megbízásokra.

Or. it

Módosítás 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szerződést a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat alapján ítélik oda, a
felhíváshoz az érintett ajánlattevő ajánlata 
tekintetében a 66. cikk (5) bekezdésének 
első albekezdésében előírt súlyozással 
összhangban végzett teljes körű értékelés 
eredményét csatolni kell.

A felhíváshoz az érintett ajánlattevő 
ajánlata tekintetében a 66. cikk (5) 
bekezdésének első albekezdésében előírt 
súlyozással összhangban végzett teljes 
körű értékelés eredményét csatolni kell.

Or. en
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Módosítás 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a közbeszerzések bizonyos 
fajtái esetében kötelezővé tehetik az 
elektronikus katalógusok használatát.

A tagállamok a szolgáltatásnyújtásra és az 
árubeszerzésre irányuló közbeszerzések 
esetében előírhatják az elektronikus 
katalógusok használatát. Ez a cikk nem 
alkalmazandó az építési beruházásokra 
irányuló közbeszerzésekre és az építészeti 
és mérnöki szolgáltatásokra irányuló 
megbízásokra.

Or. it

Módosítás 863
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
34 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34a. cikk (új)
Az elektronikus közbeszerzés központi 

honlapja
Az ajánlatkérő szervek az átláthatóság 
érdekében az erre a célra központilag 
létrehozott honlapon nyilvánosságra 
hozhatják az elvégzett munkákat – és 
egyebeket – az összegek, a mennyiségek és 
a hasonló leírások közzétételével annak 
érdekében, hogy más ajánlatkérő szervek 
össze tudják hasonlítani, hogy a hasonló 
munkák – és egyebek – mennyibe 
kerültek, és erre alapozhassák kiírandó 
közbeszerzésüket, ami által költségek 
takaríthatók meg, valamint az esetleges 
csalás egyszerűbb felfedése céljából az 
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árak közötti nagy különbségek is 
láthatóvá válnak.

Or. nl

Módosítás 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek valamely 
központi beszerző szervtől vagy azon 
keresztül rendelhetnek meg építési 
beruházást, vásárolhatnak árukat és/vagy 
rendelhetnek meg szolgáltatásokat.

(1) A tagállamok előírhatják, hogy az
ajánlatkérő szervek valamely központi 
beszerző szervtől vagy azon keresztül 
rendelhessenek meg építési beruházást, 
vásárolhassanak árukat és/vagy 
rendelhessenek meg szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy engedélyezzék az ajánlatkérő szerv 
számára egy központi beszerző szerv szolgáltatásainak használatát, de erre nem kötelezhetik. 
A központi beszerzés az egyik olyan közbeszerzési eljárás, amely a keresletnek a kkv-k 
számára előnytelen aggregálódásához vezethet. Ezért a tagállamoknak meg kell engedni, 
hogy nemzeti politikájuktól függően eldönthessék, hogy kifejlesztenek-e központosított 
közbeszerzési módszereket, vagy sem.

Módosítás 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek valamely 
központi beszerző szervtől vagy azon 
keresztül rendelhetnek meg építési 
beruházást, vásárolhatnak árukat és/vagy 
rendelhetnek meg szolgáltatásokat.

(1) Az ajánlatkérő szervek valamely 
központi beszerző szervtől vagy azon 
keresztül rendelhetnek meg építési 
beruházást, vásárolhatnak árukat és/vagy 
rendelhetnek meg szolgáltatásokat. A 
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tagállamok ösztönzik a központi 
megrendelőkön keresztül történő 
beszerzéseket, különösen a kisebb 
megbízások esetén.

Or. it

Módosítás 866
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek valamely 
központi beszerző szervtől vagy azon 
keresztül rendelhetnek meg építési 
beruházást, vásárolhatnak árukat és/vagy 
rendelhetnek meg szolgáltatásokat.

(1) Az ajánlatkérő szervek valamely 
központi beszerző szervtől vagy azon 
keresztül rendelhetnek meg építési 
beruházást, vásárolhatnak árukat és/vagy 
rendelhetnek meg szolgáltatásokat feltéve, 
hogy a nagyobb tételekké aggregálódott 
ajánlatok nem akadályozzák a valódi 
versenyt és nem segítik elő az 
oligopóliumok és monopóliumok 
előretörését, vagy ténylegesen nem 
akadályozzák a végfelhasználók választási 
jogát. A központi beszerző szervnek 
biztosítania kell, hogy minden 
tevékenységében:
1. felfedi és megakadályozza a 
monopolisztikus és oligopolisztikus 
struktúrák és piacok előretörésének 
kockázatát hordozó szerződéseket;
2. ténylegesen és hatékonyan 
megakadályoz minden olyan közbeszerzést 
és közbeszerzési folyamatot, amely aláássa 
a kkv-k és a helyi vállalkozások pályázati 
részvételének és a pályázatok általuk való 
elnyerésének lehetőségeit;
3. nem akadályozza meg, hogy a 
végfelhasználók éljenek választási és azon 
jogukkal, hogy meghallgassák őket.

Or. en
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Módosítás 867
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok kötelesek biztosítani 
annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő 
szervek olyan központosított beszerzési 
tevékenységeket vehessenek igénybe, 
amelyeket egy másik tagállamban 
létrehozott központi beszerző szervek 
kínálnak.

törölve

Or. en

Módosítás 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok kötelesek biztosítani
annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő 
szervek olyan központosított beszerzési 
tevékenységeket vehessenek igénybe, 
amelyeket egy másik tagállamban 
létrehozott központi beszerző szervek 
kínálnak.

(2) A tagállamok biztosíthatják annak 
lehetőségét is, hogy az ajánlatkérő szervek 
olyan központosított beszerzési 
tevékenységeket vehessenek igénybe, 
amelyeket egy másik tagállamban 
létrehozott központi beszerző szervek 
kínálnak.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy engedélyezzék az ajánlatkérő szerv 
számára egy másik tagállamban lévő központi beszerző szerv szolgáltatásainak használatát, 
de erre nem kötelezhetik. Egyes tagállamokban a bizottsági javaslat 35. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott lehetőség gondokat okozhat a nemzeti szabályozásban (pl. 
előfordulhat, hogy az ajánlatkérő szerv – különösen a felülvizsgálati eljárásokra vonatkozó 
szabályozások tekintetében – nem lehet egy másik tagállam jogi rendelkezéseinek tárgya).
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Módosítás 869
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A központosított beszerzési tevékenységek 
igénybevételével történő beszerzés esetén 
az ajánlatkérő szerv akkor teljesíti a jelen 
irányelv szerinti kötelezettségeit, ha az 
érintett közbeszerzési eljárásokat és azok 
teljesítését a központi beszerző szerv 
önállóan folytatja le azok minden 
szakaszában, a pályázati felhívás 
közzétételétől az ebből eredő szerződés 
vagy szerződések teljesítésének 
befejezéséig.

A központosított beszerzési tevékenységek 
igénybevételével történő beszerzés esetén 
az ajánlatkérő szerv akkor teljesíti a jelen 
irányelv szerinti kötelezettségeit, ha az 
érintett közbeszerzési eljárásokat és azok 
teljesítését a központi beszerző szerv 
folytatja le azok minden szakaszában, a 
pályázati felhívás közzétételétől az ebből 
eredő szerződés vagy szerződések 
teljesítésének befejezéséig.

Or. fr

Módosítás 870
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. cikk törölve
Kiegészítő beszerzési tevékenységek
A kiegészítő beszerzési tevékenységek 
szolgáltatóit a jelen irányelvben 
meghatározott beszerzési eljárásoknak 
megfelelően kell kiválasztani.

Or. en

Módosítás 871
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy vagy több ajánlatkérő szerv 
megállapodhat egyes konkrét beszerzések 
közös megvalósításáról.

(1) Kettő vagy több ajánlatkérő szerv 
megállapodhat egyes konkrét beszerzések 
közös megvalósításáról.

Or. en

Módosítás 872
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az érintett közbeszerzési eljárásokat 
egyetlen ajánlatkérő szerv önállóan 
folytatja le azok minden szakaszában, a 
pályázati felhívás közzétételétől az ebből 
eredő szerződés vagy szerződések 
teljesítésének befejezéséig, az adott 
ajánlatkérő szerv kizárólagos felelősséggel 
tartozik a jelen irányelv szerinti 
kötelezettségek teljesítéséért.

Ha a közbeszerzési eljárásokat teljes 
egészükben az érintett ajánlatkérő szervek 
folytatják le, azok közösen felelnek a jelen 
irányelv szerinti kötelezettségek 
teljesítéséért. Amennyiben az ajánlatkérő 
szerv saját és más, érintett ajánlatkérő 
szervek nevében irányítja az odaítélési 
eljárást, úgy kell tekinteni, hogy az 
ajánlatkérő szervek együtt irányítják az 
eljárást.

Or. en

Módosítás 873
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor, ha a közbeszerzési 
eljárásokat vagy az azokból eredő 
szerződéseket a részt vevő ajánlatkérő 

Ugyanakkor, ha az érintett ajánlatkérő 
szervek nem az összes közbeszerzési 
eljárást folytatják le közösen, az általuk 
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szervek közül egynél több folytatja le,
illetve teljesíti, az általuk lefolytatott 
szakaszok tekintetében továbbra is az adott 
ajánlatkérő szervek felelnek a jelen 
irányelv szerinti kötelezettségek 
teljesítéséért.

lefolytatott szakaszok tekintetében 
továbbra is az adott ajánlatkérő szervek 
felelnek a jelen irányelv szerinti 
kötelezettségek teljesítéséért

Or. en

Módosítás 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. cikk törölve
Különböző tagállamok ajánlatkérő 
szerveinek közös beszerzése
(1) A 11. cikk sérelme nélkül, különböző 
tagállamok ajánlatkérő szervei közösen is 
odaítélhetnek közbeszerzési szerződéseket 
a jelen cikkben leírt valamely módon.
(2) Több ajánlatkérő szerv egy másik 
tagállamban lévő központi beszerző 
szervtől vagy azon keresztül rendelhet meg 
építési beruházást, vásárolhat árukat 
és/vagy rendelhet meg szolgáltatásokat. 
Ilyen esetben a közbeszerzési eljárást a 
központi beszerző szerv helye szerinti 
tagállam nemzeti rendelkezései szerint 
kell lefolytatni.

(3) Több különböző tagállamokban lévő 
ajánlatkérő szerv közösen is odaítélhet egy 
közbeszerzési szerződést. Ilyen esetben a 
részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodást kötnek, amely 
megállapítja:

a) a közbeszerzési eljárásra alkalmazandó 
nemzeti rendelkezéseket.

b) a közbeszerzési eljárás belső 
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megszervezését, ideértve az eljárás 
irányítását, a felelősség megosztását, a 
beszerzendő építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások elosztását és a 
szerződések megkötését.

Az alkalmazandó nemzeti jog a) pont 
szerinti meghatározásakor az ajánlatkérő 
szervek bármely olyan tagállam nemzeti 
rendelkezéseit kiválaszthatják, amelyben 
legalább egy részt vevő hatóság működik.

(4) Ha több, különböző tagállamokban 
lévő ajánlatkérő szerv létrehozott egy 
közös jogalanyt, ideértve az 1082/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti európai területi együttműködési 
csoportosulást vagy más, az uniós jog 
szerint létrehozott jogalanyt, a részt vevő 
ajánlatkérő szerveknek a közös jogalany 
illetékes szervének döntése útján meg kell 
állapodniuk arról, hogy melyik alábbi 
tagállam nemzeti közbeszerzési szabályait 
alkalmazzák:

a) annak a tagállamnak a nemzeti 
rendelkezéseit, amelyben a közös jogalany 
székhelye található;

b) annak a tagállamnak a nemzeti 
rendelkezéseit, amelyben a közös jogalany 
a tevékenységét végzi.

A megállapodás létrehozható határozatlan 
időre, ha azt a közös jogalany létesítő 
okiratában rögzítik, határozott időre vagy 
a szerződések meghatározott fajtáira, 
illetve egy vagy több egyedi szerződés 
odaítélésére.

(5) Ha nincs olyan szerződés, amely 
meghatározná az alkalmazandó 
közbeszerzési jogot, a szerződés 
odaítélésére vonatkozó nemzeti jogot az 
alábbi szabályok szerint kell 
megállapítani:
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a) ha az eljárást egy ajánlatkérő szerv 
bonyolítja le vagy irányítja a többiek 
nevében, ennek az ajánlatkérő szervnek a 
nemzeti rendelkezéseit kell alkalmazni;

b) ha az eljárást nem egy ajánlatkérő 
szerv bonyolítja le vagy irányítja a többiek 
nevében, és

i. építési beruházásra irányuló 
szerződésről van szó, az ajánlatkérő 
szervek annak a tagállamnak a nemzeti 
rendelkezéseit alkalmazzák, amelyben az 
építési beruházások többsége végbemegy;

ii. szolgáltatásnyújtásra vagy 
árubeszerzésre irányuló szerződésről van 
szó, az ajánlatkérő szervek annak a 
tagállamnak a nemzeti rendelkezéseit 
alkalmazzák, amelyben az szolgáltatások 
vagy az áruk nagyobb részét nyújtják;

c) ha az alkalmazandó nemzeti jog nem 
határozható meg az a) vagy a b) pont 
alapján, az ajánlatkérő szervek azon 
ajánlatkérő szerv helye szerinti tagállam 
nemzeti rendelkezéseit alkalmazzák, 
amely a költségek legnagyobb részét viseli.

(6) Ha nincs olyan szerződés, amely a (4) 
bekezdés szerint meghatározná az 
alkalmazandó közbeszerzési jogot, a 
különböző tagállamokban lévő 
ajánlatkérő szervek által létrehozott közös 
jogalanyok közbeszerzési eljárásaira 
vonatkozó nemzeti jogot az alábbi 
szabályok szerint kell megállapítani:

a) ha az eljárást a közös jogalany illetékes 
szerve folytatja le vagy irányítja, annak a 
tagállamnak a nemzeti rendelkezései 
alkalmazandók, amelyben a jogalany 
székhelye található.

b) ha az eljárást a jogalany valamely tagja 
folytatja le vagy irányítja a jogalany 
nevében, az (5) bekezdés a) és a b) 
pontjában meghatározott szabályok 
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alkalmazandók.
c) ha az alkalmazandó nemzeti jog nem 
határozható meg az (5) bekezdés a) vagy a 
b) pontja alapján, az ajánlatkérő szervek a 
jogalany székhelye szerinti tagállam 
nemzeti rendelkezéseit alkalmazzák.
(7) Egy vagy több ajánlatkérő szerv egyedi 
szerződéseket egy másik tagállamban lévő 
ajánlatkérő szervvel, illetve azzal közösen 
kötött keretmegállapodás alapján is 
odaítélhet, amennyiben a 
keretmegállapodás olyan különös 
rendelkezéseket tartalmaz, amelyek az 
adott ajánlatkérő szervet, illetve szerveket 
feljogosítják az egyedi szerződések 
odaítélésére.

(8) Azokra a döntésekre, amelyek a 
szerződések határokon átnyúló 
közbeszerzés keretében történő 
odaítéléséről szólnak, az alkalmazandó 
nemzeti jog alapján rendelkezésre álló 
szokásos felülvizsgálati mechanizmusok 
vonatkoznak.
(9) A felülvizsgálati mechanizmusok 
hatékony működésének érdekében a 
tagállamok gondoskodnak a 89/665/EGK 
tanácsi irányelv szerinti, más tagállamban 
lévő felülvizsgálati testületek által hozott 
határozatoknak a hazai jogrendszerben 
történő teljes körű végrehajtását, 
amennyiben ezek a határozatok a 
területükön létrehozott olyan ajánlatkérő 
szerveket is érintenek, amelyek részt 
vesznek az adott határokon átnyúló 
közbeszerzési eljárásban. 

Or. en

Módosítás 875
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. cikk törölve
Különböző tagállamok ajánlatkérő 
szerveinek közös beszerzése
(1) A 11. cikk sérelme nélkül, különböző 
tagállamok ajánlatkérő szervei közösen is 
odaítélhetnek közbeszerzési szerződéseket 
a jelen cikkben leírt valamely módon.
(2) Több ajánlatkérő szerv egy másik 
tagállamban lévő központi beszerző 
szervtől vagy azon keresztül rendelhet meg 
építési beruházást, vásárolhat árukat 
és/vagy rendelhet meg szolgáltatásokat. 
Ilyen esetben a közbeszerzési eljárást a 
központi beszerző szerv helye szerinti 
tagállam nemzeti rendelkezései szerint 
kell lefolytatni.

(3) Több különböző tagállamokban lévő 
ajánlatkérő szerv közösen is odaítélhet egy 
közbeszerzési szerződést. Ilyen esetben a 
részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodást kötnek, amely 
megállapítja:

a) a közbeszerzési eljárásra alkalmazandó 
nemzeti rendelkezéseket.

b) a közbeszerzési eljárás belső 
megszervezését, ideértve az eljárás 
irányítását, a felelősség megosztását, a 
beszerzendő építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások elosztását és a 
szerződések megkötését.

Az alkalmazandó nemzeti jog a) pont 
szerinti meghatározásakor az ajánlatkérő 
szervek bármely olyan tagállam nemzeti 
rendelkezéseit kiválaszthatják, amelyben 
legalább egy részt vevő hatóság működik.

(4) Ha több, különböző tagállamokban 
lévő ajánlatkérő szerv létrehozott egy 
közös jogalanyt, ideértve az 1082/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
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szerinti európai területi együttműködési 
csoportosulást vagy más, az uniós jog 
szerint létrehozott jogalanyt, a részt vevő 
ajánlatkérő szerveknek a közös jogalany 
illetékes szervének döntése útján meg kell 
állapodniuk arról, hogy melyik alábbi 
tagállam nemzeti közbeszerzési szabályait 
alkalmazzák:

a) annak a tagállamnak a nemzeti 
rendelkezéseit, amelyben a közös jogalany 
székhelye található; 

(a) annak a tagállamnak a nemzeti 
rendelkezéseit, amelyben a közös jogalany 
a tevékenységét végzi.

b) A megállapodás létrehozható 
határozatlan időre ,  ha azt a közös 
jogalany létesítő okiratában rögzítik, 
határozott időre vagy a szerződések 
meghatározott fajtáira, illetve egy vagy 
több egyedi szerződés odaítélésére.

(5) Ha nincs olyan szerződés, amely 
meghatározná az alkalmazandó 
közbeszerzési jogot, a szerződés 
odaítélésére vonatkozó nemzeti jogot az 
alábbi szabályok szerint kell 
megállapítani:

a) ha az eljárást egy ajánlatkérő szerv 
bonyolítja le vagy irányítja a többiek 
nevében, ennek az ajánlatkérő szervnek a 
nemzeti rendelkezéseit kell alkalmazni;

b) ha az eljárást nem egy ajánlatkérő 
szerv bonyolítja le vagy irányítja a többiek 
nevében, és

i. építési beruházásra irányuló 
szerződésről van szó, az ajánlatkérő 
szervek annak a tagállamnak a nemzeti 
rendelkezéseit alkalmazzák, amelyben az 
építési beruházások többsége végbemegy;

ii. szolgáltatásnyújtásra vagy 
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árubeszerzésre irányuló szerződésről van 
szó, az ajánlatkérő szervek annak a 
tagállamnak a nemzeti rendelkezéseit 
alkalmazzák, amelyben az szolgáltatások 
vagy az áruk nagyobb részét nyújtják;

c) ha az alkalmazandó nemzeti jog nem 
határozható meg az a) vagy a b) pont 
alapján, az ajánlatkérő szervek azon 
ajánlatkérő szerv helye szerinti tagállam 
nemzeti rendelkezéseit alkalmazzák, 
amely a költségek legnagyobb részét viseli.

(6) Ha nincs olyan szerződés, amely a (4) 
bekezdés szerint meghatározná az 
alkalmazandó közbeszerzési jogot, a 
különböző tagállamokban lévő 
ajánlatkérő szervek által létrehozott közös 
jogalanyok közbeszerzési eljárásaira 
vonatkozó nemzeti jogot az alábbi 
szabályok szerint kell megállapítani:

a) ha az eljárást a közös jogalany illetékes 
szerve folytatja le vagy irányítja, annak a 
tagállamnak a nemzeti rendelkezései 
alkalmazandók, amelyben a jogalany 
székhelye található.

b) ha az eljárást a jogalany valamely tagja 
folytatja le vagy irányítja a jogalany 
nevében, az (5) bekezdés a) és a b) 
pontjában meghatározott szabályok 
alkalmazandók.
c) ha az alkalmazandó nemzeti jog nem 
határozható meg az (5) bekezdés a) vagy a 
b) pontja alapján, az ajánlatkérő szervek a 
jogalany székhelye szerinti tagállam 
nemzeti rendelkezéseit alkalmazzák.
(7) Egy vagy több ajánlatkérő szerv egyedi 
szerződéseket egy másik tagállamban lévő 
ajánlatkérő szervvel, illetve azzal közösen 
kötött keretmegállapodás alapján is 
odaítélhet, amennyiben a 
keretmegállapodás olyan különös 
rendelkezéseket tartalmaz, amelyek az 
adott ajánlatkérő szervet, illetve szerveket 
feljogosítják az egyedi szerződések 
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odaítélésére.

(8) Azokra a döntésekre, amelyek a 
szerződések határokon átnyúló 
közbeszerzés keretében történő 
odaítéléséről szólnak, az alkalmazandó 
nemzeti jog alapján rendelkezésre álló 
szokásos felülvizsgálati mechanizmusok 
vonatkoznak.
(9) A felülvizsgálati mechanizmusok 
hatékony működésének érdekében a 
tagállamok gondoskodnak a 89/665/EGK 
tanácsi irányelv szerinti, más tagállamban 
lévő felülvizsgálati testületek által hozott 
határozatoknak a hazai jogrendszerben 
történő teljes körű végrehajtását, 
amennyiben ezek a határozatok a 
területükön létrehozott olyan ajánlatkérő 
szerveket is érintenek, amelyek részt 
vesznek az adott határokon átnyúló 
közbeszerzési eljárásban. 

Or. en

Módosítás 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 11. cikk sérelme nélkül, különböző 
tagállamok ajánlatkérő szervei közösen is 
odaítélhetnek közbeszerzési szerződéseket 
a jelen cikkben leírt valamely módon.

(1) A 11. cikk sérelme nélkül, a tagállamok
kiköthetik, hogy az ajánlatkérő szervek 
más tagállamok ajánlatkérő szerveivel 
közösen is odaítélhetnek közbeszerzési 
szerződéseket, ha:

a) a szerződés határokon átnyúló jellege 
indokolja a közbeszerzési szerződés közös 
odaítélését
vagy,
b) a közbeszerzési szerződést különböző 
tagállamok ajánlatkérő szervei közösen 
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finanszírozzák
vagy,
c) a közbeszerzési szerződés innovatív 
jellegű

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy eldöntsék, az ajánlatkérő szerv 
odaítélhet-e szerződést más tagállamok ajánlatkérő szerveivel közösen. Sőt, meg kell 
határozni azokat a konkrét feltételeket, amelyekkel más tagállamok ajánlatkérő szerveivel 
közösen lehet szerződést odaítélni.

Módosítás 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Több ajánlatkérő szerv egy másik 
tagállamban lévő központi beszerző 
szervtől vagy azon keresztül rendelhet meg 
építési beruházást, vásárolhat árukat 
és/vagy rendelhet meg szolgáltatásokat. 
Ilyen esetben a közbeszerzési eljárást a 
központi beszerző szerv helye szerinti 
tagállam nemzeti rendelkezései szerint 
kell lefolytatni.

törölve

Or. en

Módosítás 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Több különböző tagállamokban lévő Az (1) bekezdésben említett esetben a részt 
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ajánlatkérő szerv közösen is odaítélhet egy 
közbeszerzési szerződést. Ilyen esetben a 
részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodást kötnek, amely megállapítja:

vevő ajánlatkérő szervek megállapodást 
kötnek, amely megállapítja:

Or. en

Módosítás 879
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alkalmazandó nemzeti jog a) pont 
szerinti meghatározásakor az ajánlatkérő 
szervek bármely olyan tagállam nemzeti 
rendelkezéseit kiválaszthatják, amelyben 
legalább egy részt vevő hatóság működik.

Az alkalmazandó nemzeti jog a) pont 
szerinti meghatározásakor az ajánlatkérő 
szerveknek egy olyan tagállam nemzeti 
rendelkezéseit kell kiválasztaniuk, 
amelyben legalább egy részt vevő hatóság 
működik.

Or. de

Indokolás

A felek jogválasztási lehetőségét a szerződés tárgyi szükségszerűségeihez kell kapcsolni.

Módosítás 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha nincs olyan szerződés, amely 
meghatározná az alkalmazandó 
közbeszerzési jogot, a szerződés 
odaítélésére vonatkozó nemzeti jogot az 
alábbi szabályok szerint kell 
megállapítani:

törölve

a) ha az eljárást egy ajánlatkérő szerv 
bonyolítja le vagy irányítja a többiek 
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nevében, ennek az ajánlatkérő szervnek a 
nemzeti rendelkezéseit kell alkalmazni;
b) ha az eljárást nem egy ajánlatkérő 
szerv bonyolítja le vagy irányítja a többiek 
nevében, és
i. építési beruházásra irányuló 
szerződésről van szó, az ajánlatkérő 
szervek annak a tagállamnak a nemzeti 
rendelkezéseit alkalmazzák, amelyben az 
építési beruházások többsége végbemegy;
ii. szolgáltatásnyújtásra vagy 
árubeszerzésre irányuló szerződésről van 
szó, az ajánlatkérő szervek annak a 
tagállamnak a nemzeti rendelkezéseit 
alkalmazzák, amelyben az szolgáltatások 
vagy az áruk nagyobb részét nyújtják;
c) ha az alkalmazandó nemzeti jog nem 
határozható meg az a) vagy a b) pont 
alapján, az ajánlatkérő szervek azon 
ajánlatkérő szerv helye szerinti tagállam 
nemzeti rendelkezéseit alkalmazzák, 
amely a költségek legnagyobb részét viseli.

Or. en

Indokolás

Elegendő, ha az ajánlatkérő szervek megállapodnak arról, hogy mely nemzeti közbeszerzési 
szabályok alkalmazandók. Az (5) bekezdésre nincs szükség. A cikk e bekezdés törlésével 
egyszerűsödik.

Módosítás 881
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ha az alkalmazandó nemzeti jog nem 
határozható meg az a) vagy a b) pont 
alapján, az ajánlatkérő szervek azon 
ajánlatkérő szerv helye szerinti tagállam 
nemzeti rendelkezéseit alkalmazzák, 

törölve
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amely a költségek legnagyobb részét viseli.

Or. en

Módosítás 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Több ajánlatkérő szerv egy másik 
tagállamban lévő központi beszerző 
szervtől vagy azon keresztül rendelhet meg 
építési beruházást, vásárolhat árukat 
és/vagy rendelhet meg szolgáltatásokat, ha 
ezek azon tagállamok, amelyek számára a 
35. cikk (2) bekezdése biztosít lehetőséget 
és az (1) bekezdésben meghatározott 
valamennyi feltétel teljesül. Ebben az 
esetben a felek megállapodásban rögzítik 
a közbeszerzési eljárásra alkalmazandó 
nemzeti rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha nincs olyan szerződés, amely a (4) 
bekezdés szerint meghatározná az 
alkalmazandó közbeszerzési jogot, a 
különböző tagállamokban lévő 
ajánlatkérő szervek által létrehozott közös 
jogalanyok közbeszerzési eljárásaira 
vonatkozó nemzeti jogot az alábbi 
szabályok szerint kell megállapítani:

törölve
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a) ha az eljárást a közös jogalany illetékes 
szerve folytatja le vagy irányítja, annak a 
tagállamnak a nemzeti rendelkezései 
alkalmazandók, amelyben a jogalany 
székhelye található.
b) ha az eljárást a jogalany valamely tagja 
folytatja le vagy irányítja a jogalany 
nevében, az (5) bekezdés a) és a b) 
pontjában meghatározott szabályok 
alkalmazandók.
c) ha az alkalmazandó nemzeti jog nem 
határozható meg az (5) bekezdés a) vagy a 
b) pontja alapján, az ajánlatkérő szervek a 
jogalany székhelye szerinti tagállam 
nemzeti rendelkezéseit alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

Elegendő, hogy az ajánlatkérő szerveknek meg kell állapodniuk az alkalmazandó nemzeti 
közbeszerzési szabályokról. A (6) bekezdésre nincs szükség. A cikk e bekezdés törlésével 
egyszerűsödik.

Módosítás 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Egy vagy több ajánlatkérő szerv egyedi 
szerződéseket egy másik tagállamban lévő 
ajánlatkérő szervvel, illetve azzal közösen 
kötött keretmegállapodás alapján is 
odaítélhet, amennyiben a 
keretmegállapodás olyan különös 
rendelkezéseket tartalmaz, amelyek az 
adott ajánlatkérő szervet, illetve szerveket 
feljogosítják az egyedi szerződések 
odaítélésére.

(7) A tagállamoknak ki kell kötniük, hogy 
egy vagy több ajánlatkérő szerv egyedi 
szerződéseket egy másik tagállamban lévő 
ajánlatkérő szervvel, illetve azzal közösen 
kötött keretmegállapodás alapján is 
odaítélhet, amennyiben a 
keretmegállapodás olyan különös 
rendelkezéseket tartalmaz, amelyek az 
adott ajánlatkérő szervet, illetve szerveket 
feljogosítják az egyedi szerződések 
odaítélésére.

Or. en
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Módosítás 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A felülvizsgálati mechanizmusok 
hatékony működésének érdekében a 
tagállamok gondoskodnak a 89/665/EGK 
tanácsi irányelv szerinti, más tagállamban 
lévő felülvizsgálati testületek által hozott 
határozatoknak a hazai jogrendszerben 
történő teljes körű végrehajtását, 
amennyiben ezek a határozatok a 
területükön létrehozott olyan ajánlatkérő 
szerveket is érintenek, amelyek részt 
vesznek az adott határokon átnyúló 
közbeszerzési eljárásban.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés a gyakorlatban gondokat okozhat.  Nem világos, hogy hazai jogrendjük 
keretében hogyan biztosíthatják a tagállamok azt, hogy a más tagállamokban lévő 
felülvizsgálati testületek által hozott határozatokat (amelyek nem szükségszerűen 
igazságszolgáltatási természetűek) teljes egészükben végrehajtsák.

Módosítás 886
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A közbeszerzési eljárások megindítása 
előtt a tagállamok az ajánlatkérő szervvel 
és az összes érintett szint szakpolitikai 
vezetőjével együtt a jelen irányelv 
prioritásainak megfelelő közbeszerzési 
stratégiát dolgoznak ki valamennyi 
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érintett – nemzeti, regionális és helyi –
szint számára. A hatóságoknak 
biztosítaniuk kell a stratégiának a jelen 
irányelv prioritásainak megfelelő 
betartását és végrehajtását. A 
stratégiáknak biztosítaniuk kell a 
következő elvek teljesülését:
a) a közbeszerzési stratégiák alapelveinek 
meghatározásában az ajánlatkérő szervek, 
a nemzeti, regionális és helyi szintű 
szakpolitikai vezetőkkel együtt 
kulcsszerepet játszanak;
b) a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt 
közmeghallgatásokat és konzultációkat 
kell szervezni az áruk és szolgáltatások 
végfelhasználóival. A végfelhasználók 
szempontjait dokumentálni kell és a 
közbeszerzési eljárás végrehajtása során 
figyelembe kell venni;
c) a közbeszerzési stratégia politikai 
eszköz és kötelező erejű dokumentum a 
közbeszerzési eljárások megvalósítása és 
végrehajtása során. A közbeszerzési 
eljárás prioritásai és céljai nem térhetnek 
el a stratégiától.

Or. en

Módosítás 887
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési eljárás megindítása 
előtt az ajánlatkérő szervek piaci 
konzultációkat folytathatnak annak 
érdekében, hogy felmérjék a piac 
szerkezetét, adottságait és kapacitását, 
valamint hogy tájékoztassák a gazdasági 
szereplőket a beszerzési terveikről és 
követelményeikről.

(1) A közbeszerzési eljárás megindítása 
előtt az ajánlatkérő szervek piaci 
konzultációkat folytathatnak annak 
érdekében, hogy felmérjék a piac 
szerkezetét, adottságait és kapacitását 
és/vagy tájékoztassák a gazdasági 
szereplőket a beszerzési terveikről és 
követelményeikről.
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Or. en

Módosítás 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési eljárás megindítása előtt 
az ajánlatkérő szervek piaci konzultációkat
folytathatnak annak érdekében, hogy 
felmérjék a piac szerkezetét, adottságait és 
kapacitását, valamint hogy tájékoztassák a 
gazdasági szereplőket a beszerzési 
terveikről és követelményeikről.

A közbeszerzési eljárás elindítása előtt az 
ajánlatkérő szervek piackutatást
folytathatnak annak érdekében, hogy 
felmérjék a piac szerkezetét, adottságait és 
kapacitását, vagy hogy tájékoztassák a 
gazdasági szereplőket a beszerzési 
terveikről és követelményeikről.

Or. de

Indokolás

Nyelvi egyértelműsítése annak, hogy az időbeli határt a közbeszerzési eljárás eljárásjogi 
kezdete határozza meg és nem például az ajánlatkérő szerv belső döntése. A „piaci 
konzultáció” kifejezést helyettesíteni kell a „piackutatás” kifejezéssel, mivel a „konzultáció” 
kifejezés a piackutatásokat azokra a piackutatásokra korlátozhatja, amelyek során 
párbeszédet is alkalmaznak. Ezzel szemben lehetővé kell tenni az arra irányuló egyszerű 
érdeklődéseket, hogy egy adott szolgáltatás elérhető-e egyáltalán a piacon.

Módosítás 889
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból az ajánlatkérő szervek tanácsot 
kérhetnek, illetve fogadhatnak el igazgatási 
támogatást nyújtó szervezetektől, harmadik 
személyektől vagy piaci résztvevőktől, 
feltéve, hogy a tanácsadás nem jelenti a 
verseny akadályozását, és nem 
eredményezi a 

E célból az ajánlatkérő szervek tanácsot 
kérhetnek, illetve fogadhatnak el igazgatási 
támogatást nyújtó szervezetektől, harmadik 
személyektől vagy piaci résztvevőktől.
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megkülönböztetésmentesség és az 
átláthatóság elvének megsértését.

Or. en

Indokolás

felesleges

Módosítás 890
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból az ajánlatkérő szervek tanácsot 
kérhetnek, illetve fogadhatnak el igazgatási 
támogatást nyújtó szervezetektől, harmadik 
személyektől vagy piaci résztvevőktől, 
feltéve, hogy a tanácsadás nem jelenti a 
verseny akadályozását, és nem 
eredményezi a 
megkülönböztetésmentesség és az 
átláthatóság elvének megsértését.

E célból az ajánlatkérő szervek tanácsot 
kérhetnek, illetve fogadhatnak el igazgatási 
támogatást nyújtó szervezetektől, harmadik 
személyektől vagy piaci résztvevőktől. 

Or. de

Indokolás

A mondat második felét törölni kell, mert az a gyakorlatban alkalmazási problémákhoz vezet. 
Tulajdonképpen megfoghatatlan, hogy mely szempontok alapján lenne meghatározható, hogy 
egy adott tanács akadályozza-e a versenyt. Nem világos továbbá, hogy az ajánlatkérő szerv 
számára az értékelésre mely (utólagos vagy előzetes) időpont mérvadó. A hatóságokra 
ezenkívül eleve vonatkozik a megkülönböztetésmentesség és az átláthatóság követelménye.

Módosítás 891
António Fernando Correia de Campos

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

E célból az ajánlatkérő szervek tanácsot 
kérhetnek, illetve fogadhatnak el igazgatási 
támogatást nyújtó szervezetektől, harmadik 
személyektől vagy piaci résztvevőktől, 
feltéve, hogy a tanácsadás nem jelenti a 
verseny akadályozását, és nem 
eredményezi a 
megkülönböztetésmentesség és az 
átláthatóság elvének megsértését.

E célból az ajánlatkérő szervek tanácsot 
kérhetnek, illetve fogadhatnak el igazgatási 
támogatást nyújtó szervezetektől, harmadik 
személyektől vagy piaci résztvevőktől, 
feltéve, hogy a tanácsadás nem jelenti a 
verseny akadályozását, és nem 
eredményezi a 
megkülönböztetésmentesség és az 
átláthatóság elvének megsértését, valamint 
hogy a tanácsadó szervezet nem vehet 
részt a közbeszerzési eljárásban.

Or. pt

Módosítás 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek közé az intézkedések közé tartozik a 
részvételre jelentkezőnek vagy az 
ajánlattevőnek a beszerzési eljárás 
előkészítésében való részvételével 
kapcsolatban kicserélt, illetve abból 
származó releváns információ közlése a 
többi részvételre jelentkezővel és 
ajánlattevővel, valamint az ajánlatok 
beérkezésére megállapított megfelelő 
határidők. .

Ezek közé az intézkedések közé tartozik a 
részvételre jelentkezőnek vagy az 
ajánlattevőnek a beszerzési eljárás 
előkészítésében való részvételével 
kapcsolatban kicserélt, illetve abból 
származó releváns információ közlése a 
többi részvételre jelentkezővel és 
ajánlattevővel, valamint az ajánlatok 
beérkezésére megállapított megfelelő 
határidők. 

Az ajánlatkérő szerv kötelessége:  
i. a konzultáción való részvételre való 
meghívásban tisztázni, hogy mi tekintendő 
releváns információnak, amit valamennyi 
potenciális pályázóval meg lehet osztani, 
vagy
ii. részletesen megfogalmazni a 
konzultáció résztvevőinek jogait és a 
rendelkezésükre álló eljárásokat, amelyek 
révén megvédhetik a bizalmas 
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információkat.
Az érintett részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő csak akkor zárható ki az 
eljárásból, ha nincs más eszköz arra, hogy 
az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben 
tartására vonatkozó kötelezettség betartását 
biztosítsák.

Az érintett részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő csak akkor zárható ki az 
eljárásból, ha nincs más eszköz arra, hogy 
az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben 
tartására vonatkozó kötelezettség betartását 
biztosítsák.

Or. en

Indokolás

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Módosítás 893
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek közé az intézkedések közé tartozik a 
részvételre jelentkezőnek vagy az 
ajánlattevőnek a beszerzési eljárás 
előkészítésében való részvételével 
kapcsolatban kicserélt, illetve abból 
származó releváns információ közlése a 
többi részvételre jelentkezővel és 
ajánlattevővel, valamint az ajánlatok 
beérkezésére megállapított megfelelő 
határidők. Az érintett részvételre jelentkező 
vagy ajánlattevő csak akkor zárható ki az 
eljárásból, ha nincs más eszköz arra, hogy 
az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben 
tartására vonatkozó kötelezettség betartását 
biztosítsák.

Ezek közé az intézkedések közé tartozik a 
részvételre jelentkezőnek vagy az 
ajánlattevőnek a beszerzési eljárás 
előkészítésében való részvételével 
kapcsolatban az ajánlatkérő szerv által 
nyújtott információ közlése a többi 
részvételre jelentkezővel és ajánlattevővel, 
valamint az ajánlatok beérkezésére 
megállapított megfelelő határidők. Az 
érintett részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő csak akkor zárható ki az 
eljárásból, ha nincs más eszköz arra, hogy 
az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben 
tartására vonatkozó kötelezettség betartását 
biztosítsák.
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Or. fr

Indokolás

Az ajánlattevőknek csak azokat az információkat szabad megkapniuk, amelyeket a szerződés 
előzetes konzultációs eljárása keretében az ajánlatkérő szerv nyújt, nem pedig a „kicserélt” 
információkat, amelyek tartalmazhatják az ajánlat egyes elemeit, ami hátrányosan érinti a 
szerződés előzetes konzultációs eljárásában részt vevő ajánlattevőket.

Módosítás 894
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek közé az intézkedések közé tartozik a 
részvételre jelentkezőnek vagy az 
ajánlattevőnek a beszerzési eljárás 
előkészítésében való részvételével 
kapcsolatban kicserélt, illetve abból 
származó releváns információ közlése a 
többi részvételre jelentkezővel és 
ajánlattevővel, valamint az ajánlatok 
beérkezésére megállapított megfelelő 
határidők. Az érintett részvételre jelentkező 
vagy ajánlattevő csak akkor zárható ki az 
eljárásból, ha nincs más eszköz arra, hogy 
az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben 
tartására vonatkozó kötelezettség betartását 
biztosítsák.

Ezek közé az intézkedések közé tartozik a 
részvételre jelentkezőnek vagy az 
ajánlattevőnek a beszerzési eljárás 
előkészítésében való részvételével 
kapcsolatban kicserélt, illetve abból 
származó releváns információ közlése a 
többi részvételre jelentkezővel és 
ajánlattevővel, valamint az ajánlatok 
beérkezésére megállapított megfelelő 
határidők. Az ajánlatkérő szervnek: i. a 
konzultáción való részvételre való 
meghívásban tisztáznia kell, hogy mi 
tekintendő releváns információnak, amit 
valamennyi potenciális pályázóval meg 
lehet osztani, vagy ii. részletesen meg kell 
fogalmaznia a konzultáció résztvevőinek 
jogait és a rendelkezésükre álló 
eljárásokat, amelyek révén a bizalmas 
információkat megvédhetik. Az érintett 
részvételre jelentkező vagy ajánlattevő 
csak akkor zárható ki az eljárásból, ha 
nincs más eszköz arra, hogy az egyenlő 
bánásmód elvének tiszteletben tartására 
vonatkozó kötelezettség betartását 
biztosítsák.

Or. en
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Indokolás

A gyakorlatban potenciális nehézséget jelent, hogy minden egyes esetben azonosítani kell és 
meg kell egyezni az ajánlatkérő szervvel arról, hogy mi képez „releváns információt”, amit az 
előzetes piaci konzultáción meg kell osztani, és mi az, amit bizalmasan kell kezelni. 
Amennyiben az ajánlatkérő szerv számára lehetővé válik, hogy világosan meghatározza mind 
a relevánssá válható információt, amelyet meg kell osztani, mind pedig a bizalmas információ 
védelmére szolgáló eljárásokat, a különböző felek világosabb képet kapnak és a gazdasági 
szereplők érdekei sem csorbulnak.

Módosítás 895
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A meghatározás szerinti műszaki leírást 
fel kell tüntetni a közbeszerzési 
dokumentációban. A leírásnak meg kell 
határoznia az építési beruházás, a 
szolgáltatás vagy az áru kívánt 
tulajdonságait és kapcsolódnia kell a 
szerződés tárgyához.

Or. en

Módosítás 896
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A VIII. melléklet 1. pontjában 
meghatározott műszaki leírást fel kell 
tüntetni a közbeszerzési dokumentációban. 
A leírásnak meg kell határoznia az építési 
beruházás, a szolgáltatás vagy az áru kívánt 
tulajdonságait annak érdekében, hogy 
megvalósuljanak az ajánlatkérő szerv 
használati, fenntarthatósági és állatjóléti 
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célkitűzései.

Or. en

Módosítás 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A VIII. melléklet 1. pontjában 
meghatározott műszaki leírást fel kell 
tüntetni a közbeszerzési dokumentációban. 
A leírásnak meg kell határoznia az építési 
beruházástól, a szolgáltatástól vagy az 
árutól elvárt funkcionalistást.

Or. en

Módosítás 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára.

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára. A 
műszaki leírásban figyelembe kell venni:
a) olyan szociális kritériumok, mint a 
tisztességes munkakörülmények, az 
egészségügyi és biztonsági előírások, a 
kollektív tárgyalási jog, a nemek közötti 
egyenlőség (például egyenlő díjazás, 
munka és magánélet 
összeegyeztethetősége) tiszteletben tartása, 
társadalmi befogadás, ideértve a 
fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetű 
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vagy kiszolgáltatott munkavállalók 
(például tartósan munkanélküliek, romák, 
migránsok, fiatal és idős munkavállalók) 
foglalkoztatási lehetőségeit, a szakmai 
továbbképzéshez való hozzáférés, a 
felhasználók bevonása és a velük 
folytatott konzultáció, megfizethetőség, 
emberi jogok és etikus kereskedelem;
b) a szolgáltatási szerződések és az építési 
beruházások tervét magában foglaló 
szerződések esetében a szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezettsége, képzettsége és 
tapasztalata.

Or. de

Módosítás 899
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára.

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy 
életciklusa bármely más szakaszának 
sajátos folyamatára.

Or. en

Módosítás 900
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának sajátos 
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cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára.

folyamatára vagy a 2. cikk 22., 22a. és 
22b. pontja szerinti életciklus bármely más
szakaszára és a társadalmi szempontból 
fenntartható előállítási folyamatra.

Or. fr

Módosítás 901
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára.

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára,
beleértve a társadalmi szempontból 
fenntartható és az állatjólétre érzékeny 
termelési folyamatot is.

Or. en

Módosítás 902
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára.

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára,
feltéve, hogy kapcsolódnak a szerződés 
tárgyához és annak értékével és céljaival 
arányosak.

Or. en
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Indokolás

A részvételre jelentkezőktől nem lehet elvárni, hogy olyan dolgokat – beleértve az egész 
ellátási láncot is – bizonyítsanak, amelyek vonatkozásban nem rendelkeznek hozzáféréssel, 
kompetenciával vagy felelősséggel.  Ezért a műszaki leírásnak szigorúan a szerződés 
tárgyához kell kapcsolódnia és a követelményeknek arányban kell állniuk a szerződés 
értékével és céljaival.

Módosítás 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerveknek a szerződés 
odaítélésének elengedhetetlen 
követelményeként egyértelműen meg kell 
határozniuk a műszaki leírásban az építési 
beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy 
árubeszerzés helyszínén alkalmazandó, a 
munkahelyi egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív megállapodásokban és 
szerződésekben, valamint a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozó kötelezettségeket;

Or. de

Módosítás 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan beszerzés esetében, 
amelynek a tárgyát személyek általi 
felhasználásra szánják - akár a 
nagyközönség, akár az ajánlatkérő szerv 
alkalmazottai általi felhasználásra -, a 
megfelelően indokolt esetektől eltekintve a 
műszaki leírást úgy kell megállapítani, 
hogy az figyelembe vegye a fogyatékkal 
élők számára való hozzáférhetőség 
szempontjait és a valamennyi felhasználó 
számára alkalmas kialakítást.

Minden olyan beszerzés esetében, 
amelynek a tárgyát személyek általi 
felhasználásra szánják - akár a 
nagyközönség, akár az ajánlatkérő szerv 
alkalmazottai általi felhasználásra -, a 
megfelelően indokolt, kivételes esetektől 
eltekintve a műszaki leírást úgy kell 
megállapítani, hogy az figyelembe vegye a 
fogyatékkal élők számára való 
hozzáférhetőség szempontjait és a 
valamennyi felhasználó számára alkalmas
kialakítást.

Or. es

Módosítás 905
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan beszerzés esetében, 
amelynek a tárgyát személyek általi 
felhasználásra szánják - akár a 
nagyközönség, akár az ajánlatkérő szerv 
alkalmazottai általi felhasználásra -, a 
megfelelően indokolt esetektől eltekintve a 
műszaki leírást úgy kell megállapítani, 
hogy az figyelembe vegye a fogyatékkal 
élők számára való hozzáférhetőség 
szempontjait és a valamennyi felhasználó
számára alkalmas kialakítást.

Minden olyan beszerzés esetében, 
amelynek a tárgyát személyek általi 
felhasználásra szánják – akár a 
nagyközönség, akár az ajánlatkérő szerv 
alkalmazottai általi felhasználásra –, a 
műszaki leírást úgy kell megállapítani, 
hogy az figyelembe vegye a fogyatékkal 
élők számára való hozzáférhetőség 
szempontjait és a valamennyi felhasználó 
számára alkalmas kialakítást.

Or. en

Indokolás

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 



PE492.859v01-00 90/177 AM\908712HU.doc

HU

Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.

Módosítás 906
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki leírás adott esetben a 
következőkre vonatkozóan is tartalmazhat 
követelményeket:
a) teljesítmény, beleértve a környezeti és 
éghajlati teljesítményt, valamint a 
társadalmi hatás szempontjából megítélt 
teljesítményt is;
b) életciklus-jellemzők;
c) az adott szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezete, képesítése és tapasztalata;
d) biztonság és méretek, beleértve a 
minőségbiztosítási eljárásokat, a 
terminológiát, a jeleket, a vizsgálatot és a 
vizsgálati módszereket, a csomagolást, a 
jelölést és a címkézést, a használati 
utasítást;
e) a tervezésre és az árkalkulációra 
vonatkozó szabályok, a beruházás 
vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére 
vonatkozó feltételek, az építési módszerek 
és technikák, továbbá a befejezett 
munkákra, valamint az azokhoz 
felhasznált anyagokra és alkatrészekre 
vonatkozóan az ajánlatkérő szerv által 
előírt valamennyi egyéb, általános vagy 
különös szabályozás hatálya tartozó 
műszaki feltétel.
f) innovatív áruk és szolgáltatások 
előmozdítása olyan pályázatok kiírásával, 
amelyek pontosan meghatározott áruk és 
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szolgáltatások helyett problémák 
megoldására vonatkoznak;

Or. en

Módosítás 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi beszerzés esetében a műszaki 
leírást úgy kell összeállítani, hogy a 
szerződés tárgyát képező termékek, 
szolgáltatások és építési beruházások a 
személyes adatok feldolgozásának 
tervezésekor (tervezett adatvédelem) 
megfeleljenek az adatvédelmi jog
követelményeinek.

Or. en

Módosítás 908
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az Unió jogalkotási aktusban kötelező 
hozzáférhetőségi standardokat fogad el, a 
műszaki leírásokat - amennyiben a 
hozzáférhetőség szempontjait érintik -
ezen aktusra való hivatkozással kell 
megállapítani.

Ha az Unió jogalkotási aktusban kötelező 
hozzáférhetőségi standardokat fogad el, a 
műszaki leírásokat – attól függően, hogy a 
tervek fogyatékkal elő személyek 
hozzáférését, vagy mindenkit érintő
hozzáférhetőségi szempontokat érintenek
– ezen aktusra való hivatkozással kell 
megállapítani.

Or. en
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Módosítás 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az Unió jogalkotási aktusban kötelező 
hozzáférhetőségi standardokat fogad el, a 
műszaki leírásokat - amennyiben a 
hozzáférhetőség szempontjait érintik -
ezen aktusra való hivatkozással kell 
megállapítani.

Ha az Unió jogalkotási aktusban kötelező 
hozzáférhetőségi, környezeti vagy szociális
standardokat fogad el, a műszaki leírásokat 
– amennyiben hozzáférhetőségi, 
környezeti vagy szociális szempontokat
érintenek – ezen aktusra való hivatkozással 
kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A műszaki leírásban szerepelhetnek az 
alábbiakkal kapcsolatos követelmények is:
a) az adott szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
körülményei, szervezete, képesítése és 
tapasztalata;

Or. en

Módosítás 911
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műszaki leírásnak a beszerzési (2) A műszaki leírásnak a beszerzési 
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eljáráshoz egyenlő hozzáférést kell 
garantálnia valamennyi gazdasági szereplő 
számára, és nem lehet olyan hatása, amely 
indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés 
verseny előtti megnyitását.

eljáráshoz egyenlő hozzáférést kell 
garantálnia valamennyi gazdasági szereplő 
számára, és nem lehet olyan hatása, amely 
indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés 
verseny előtti megnyitását. A műszaki 
leírást oly módon kell elkészíteni, hogy az 
ajánlati versenyben vagy egyéb beszerzési 
eljárásban való sikeresség ne múljon 
kizárólag vagy főleg a munkavállalók 
munkahelyi biztonságával vagy 
munkakörülményeivel kapcsolatos 
versenyen.

Or. fi

Módosítás 912
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műszaki leírásnak a beszerzési 
eljáráshoz egyenlő hozzáférést kell 
garantálnia valamennyi gazdasági szereplő 
számára, és nem lehet olyan hatása, amely 
indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés 
verseny előtti megnyitását.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fi

Módosítás 913
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján - ideértve a 
környezetvédelmi jellemzőket is - feltéve, 

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján – ideértve a 
szociális és környezetvédelmi jellemzőket 
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hogy a paraméterek kellően pontosak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék az 
ajánlattevők számára a szerződés tárgyának 
meghatározását, az ajánlatkérő szervek 
számára pedig a szerződés odaítélését;

is – feltéve, hogy a paraméterek kellően 
pontosak ahhoz, hogy lehetővé tegyék az 
ajánlattevők számára a szerződés tárgyának 
meghatározását, az ajánlatkérő szervek 
számára pedig a szerződés odaítélését;

Or. en

Módosítás 914
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján - ideértve a 
környezetvédelmi jellemzőket is - feltéve, 
hogy a paraméterek kellően pontosak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék az 
ajánlattevők számára a szerződés tárgyának 
meghatározását, az ajánlatkérő szervek 
számára pedig a szerződés odaítélését;

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján – ideértve a 
környezetvédelmi és szociális jellemzőket 
is – feltéve, hogy a paraméterek kellően 
pontosak ahhoz, hogy lehetővé tegyék az 
ajánlattevők számára a szerződés tárgyának 
meghatározását, az ajánlatkérő szervek 
számára pedig a szerződés odaítélését;
beleértve – az (1) bekezdéssel 
összhangban – a kért építési beruházás, 
áru vagy szolgáltatás életciklus-
jellemzőire vonatkozó, a 2. cikk 22a. (új) 
pontja szerinti követelményeket;

Or. de

Módosítás 915
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján - ideértve a 
környezetvédelmi jellemzőket is - feltéve, 
hogy a paraméterek kellően pontosak 

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján – ideértve a 
szociális, környezetvédelmi és állatjóléti
jellemzőket is – feltéve, hogy a 
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ahhoz, hogy lehetővé tegyék az 
ajánlattevők számára a szerződés tárgyának 
meghatározását, az ajánlatkérő szervek 
számára pedig a szerződés odaítélését;

paraméterek kellően pontosak ahhoz, hogy 
lehetővé tegyék az ajánlattevők számára a 
szerződés tárgyának meghatározását, az 
ajánlatkérő szervek számára pedig a 
szerződés odaítélését;

Or. en

Módosítás 916
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján – ideértve a 
környezetvédelmi jellemzőket is – feltéve, 
hogy a paraméterek kellően pontosak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék az 
ajánlattevők számára a szerződés tárgyának 
meghatározását, az ajánlatkérő szervek 
számára pedig a szerződés odaítélését;

a) a teljesítményi, illetve a funkcionális 
követelmények alapján – ideértve a 
környezetvédelmi jellemzőket is – feltéve, 
hogy a paraméterek kellően pontosak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék az 
ajánlattevők számára a szerződés tárgyának 
meghatározását, az ajánlatkérő szervek 
számára pedig a szerződés odaítélését. A 
teljesítményi és funkcionális 
követelményeket olyan módon kell 
megfogalmazni, hogy az ezekkel 
egyenértékű vagy az ezekhez hasonló 
követelményeknek megfelelő valamennyi 
ajánlattevő részt vehessen a 
közbeszerzésben. Amennyiben az 
ajánlatkérő szerv az egyenértékűség és az 
összehasonlíthatóság hiányának 
indokával utasítja el az ajánlatot, az adott 
ajánlatkérő szervnek bizonyítékokat kell 
szolgáltatnia az ajánlattevőnek;

Or. nl

Módosítás 917
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az építési beruházási munkák 
tervezésére, számítási módszerére és 
kivitelezésére, valamint az áruk 
felhasználására vonatkozó európai 
szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki
tanúsítványok, közös műszaki leírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
leírások;

b) hivatkozással a műszaki leírásra, 
preferenciális sorrendben építési 
beruházási munkák tervezésére, számítási 
módszerére és kivitelezésére, valamint az 
áruk felhasználására vonatkozó európai 
szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki értékelés
(ETA), közös műszaki leírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – bármelyik hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
leírások; az ilyen hivatkozást a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezésnek kell kísérnie;

Or. en

Módosítás 918
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az építési beruházási munkák 
tervezésére, számítási módszerére és 
kivitelezésére, valamint az áruk 
felhasználására vonatkozó európai 
szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
leírások;

b) hivatkozással a műszaki leírásra, 
preferenciális sorrendben és mellőzve a 
fejlesztési módszer szerinti 
megkülönböztetést az építési beruházási 
munkák tervezésére, számítási módszerére 
és kivitelezésére, valamint az áruk 
felhasználására vonatkozó európai 
szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
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leírások; az ilyen hivatkozást a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezésnek kell kísérnie;

Or. en

Módosítás 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az építési beruházási munkák 
tervezésére, számítási módszerére és 
kivitelezésére, valamint az áruk 
felhasználására vonatkozó európai 
szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
leírások;

b) hivatkozással a műszaki leírásra, 
preferenciális sorrendben és mellőzve a 
fejlesztési módszer szerinti 
megkülönböztetést az építési beruházási 
munkák tervezésére, számítási módszerére 
és kivitelezésére, valamint az áruk 
felhasználására vonatkozó, európai 
szabványokat közzétevő, nemzeti 
szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
leírások; az ilyen hivatkozást a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezésnek kell kísérnie;

Or. en

Indokolás

A műszaki leírások nem megkülönböztetők és műszaki szempontból semlegesek. Ezen alapvető 
elveket a szabványok és műszaki leírások beszerzések keretében történő felhasználása során 
egyaránt alkalmazni kell.  A megkülönböztetésmentes, technológiasemleges leírások a legjobb 
megoldások megtalálásra irányuló versenyzésre ösztönzik a gazdasági szereplőket, ami 
innovációt és gazdasági növekedést eredményez. A technológiasemlegesség azt is biztosítja, 
hogy legjobb ár-érték arány érdekében a hatóságok a termékek és szolgáltatások legszélesebb 
köréből válogathassanak.
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Módosítás 920
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a standardokhoz vagy egyéb műszaki 
referenciarendszerhez hasonlítható 
minőségi kritériumokként elfogadhatóak 
az azon országban, régióban vagy 
ágazatban érvényes kollektív 
munkaszerződések, ahol a beszerzés 
megvalósítandó.

Or. fi

Módosítás 921
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével, a műszaki leírás nem
hivatkozhat olyan adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási 
folyamatra, amely egyes vállalkozások 
vagy termékek előnyben részesítését vagy 
kiszorítását eredményezné. Az ilyen
hivatkozás kivételes esetekben 
megengedhető, amennyiben nem 
lehetséges a szerződés tárgyának (3) 
bekezdés szerinti, kellően pontos és 
érthető leírása. Az ilyen hivatkozást a 
„vagy azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
kísérnie.

(4) A szerződés tárgya által indokolt 
esetekben a műszaki leírás hivatkozhat egy
adott márkára vagy forrásra, illetve a 
termékekre és szolgáltatásokra jellemző 
különleges eljárásra, vagy védjegyre, 
szabadalomra, típusra vagy adott 
származásra vagy gyártási folyamatra. Az 
ilyen hivatkozást a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezésnek kell kísérnie.

Or. en
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Módosítás 922
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével, a műszaki leírás nem 
hivatkozhat olyan adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási 
folyamatra, amely egyes vállalkozások 
vagy termékek előnyben részesítését vagy 
kiszorítását eredményezné. Az ilyen 
hivatkozás kivételes esetekben 
megengedhető, amennyiben nem 
lehetséges a szerződés tárgyának (3) 
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető 
leírása. Az ilyen hivatkozást a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezésnek kell kísérnie.

(4) A szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével, a műszaki leírás nem 
hivatkozhat olyan adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy
fejlesztési vagy üzleti modellre vagy 
módszerre, vagy védjegyre, szabadalomra, 
típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra, vagy termelési helyre,
amely egyes vállalkozások vagy termékek 
előnyben részesítését vagy kiszorítását 
eredményezné. Az ilyen hivatkozás 
kivételes esetekben megengedhető, 
amennyiben nem lehetséges a szerződés 
tárgyának (3) bekezdés szerinti, kellően 
pontos és érthető leírása. Az ilyen 
hivatkozást a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezésnek kell kísérnie.

Or. en

Módosítás 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével, a műszaki leírás nem 
hivatkozhat olyan adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási 
folyamatra, amely egyes vállalkozások 
vagy termékek előnyben részesítését vagy 
kiszorítását eredményezné. Az ilyen 
hivatkozás kivételes esetekben 

(4) A szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével, a műszaki leírás nem 
hivatkozhat olyan adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy
fejlesztési vagy üzleti modellre vagy 
módszerre, vagy védjegyre, szabadalomra, 
típusra vagy adott származásra vagy 
gyártási folyamatra, vagy termelési helyre,
mivel bármely ilyen hivatkozás egyes 
vállalkozások vagy termékek előnyben 
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megengedhető, amennyiben nem 
lehetséges a szerződés tárgyának (3) 
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető 
leírása. Az ilyen hivatkozást a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezésnek kell kísérnie.

részesítését vagy kiszorítását 
eredményezné. Az ilyen hivatkozás 
kivételes esetekben megengedhető, 
amennyiben nem lehetséges a szerződés 
tárgyának (3) bekezdés szerinti, kellően 
pontos és érthető leírása. Az ilyen 
hivatkozást rendszeresen a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezésnek kell kísérnie.

Or. en

Indokolás

Az innováció és a gazdasági növekedés előmozdításához lényeges, hogy az összes ajánlattevő 
egyenlő alapon vegyen részt a versenyben.   A megkülönböztetés, többek között a technológia 
és a termelés helye szerinti megkülönböztetés is, csak nagyon kivételes körülmények között 
megengedett. Bizonyos technológiák, üzleti modellek, szállítók vagy termékeredetek bármiféle 
előnyben részesítése fékezi az innovációt és a versenyt, aminek eredményeként a köztestületek 
nem tudják az adott közbeszerzés kívánalmainak leginkább megfelelő megoldásokat 
kiválasztani.

Módosítás 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével, a műszaki leírás nem
hivatkozhat olyan adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási 
folyamatra, amely egyes vállalkozások 
vagy termékek előnyben részesítését vagy 
kiszorítását eredményezné. Az ilyen 
hivatkozás kivételes esetekben 
megengedhető, amennyiben nem 
lehetséges a szerződés tárgyának (3) 
bekezdés szerinti, kellően pontos és 
érthető leírása.

(4) Kivételesen és kizárólag a szerződés 
tárgya által indokolt esetekben a műszaki 
leírás hivatkozhat egy adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, 
típusra vagy adott származásra vagy 
gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozást a 
„vagy azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
kísérnie.

Or. en
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Módosítás 925
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével, a műszaki leírás nem 
hivatkozhat olyan adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási 
folyamatra, amely egyes vállalkozások 
vagy termékek előnyben részesítését vagy 
kiszorítását eredményezné. Az ilyen 
hivatkozás kivételes esetekben 
megengedhető, amennyiben nem 
lehetséges a szerződés tárgyának (3) 
bekezdés szerinti, kellően pontos és 
érthető leírása. Az ilyen hivatkozást a 
„vagy azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
kísérnie.

(4) A szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével, a műszaki leírás nem 
hivatkozhat olyan adott márkára vagy 
forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási 
folyamatra, amely egyes vállalkozások 
vagy termékek előnyben részesítését vagy 
kiszorítását eredményezné.

Az ilyen hivatkozás kivételes esetekben 
megengedhető:
a) amennyiben nem lehetséges a szerződés 
tárgyának (3) bekezdés szerinti, kellően 
pontos és érthető leírása. Az ilyen 
hivatkozást a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezésnek kell kísérnie;
b) amennyiben a szerződés azt indokolttá 
teszi és a hivatkozás a termelésnek vagy az 
eljárásnak az Európai Unió területén való 
lokalizációjára vonatkozik.

Or. fr

Indokolás

Amikor a szerződés azt indokolttá teszi, a termelésnek vagy az eljárásnak az Európai Unió 
területén való elhelyezkedésére vonatkozó pontosítások lehetőségét továbbra is fenn kell 
tartani.
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Módosítás 926
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az ajánlatkérő szerv él a (3) 
bekezdés b) pontjában említett leírásokra 
történő hivatkozás lehetőségével, nem 
utasíthat el ajánlatot azon az alapon, hogy 
az ajánlatban szereplő építési beruházások, 
áruk és szolgáltatások nem felelnek meg az 
általa hivatkozott leírásoknak, amennyiben 
az ajánlattevő ajánlatában bármely
megfelelő eszközzel - ideértve a 42. 
cikkben említett bizonyítási eszközt is -
bizonyítja, hogy az általa javasolt 
megoldások egyenértékű módon 
megfelelnek a műszaki leírásokban 
meghatározott követelményeknek.

(5) Ha az ajánlatkérő szerv él a (3) 
bekezdés b) pontjában említett leírásokra 
történő hivatkozás lehetőségével, nem 
utasíthat el ajánlatot azon az alapon, hogy 
az ajánlatban szereplő építési beruházások, 
áruk és szolgáltatások nem felelnek meg az 
általa hivatkozott leírásoknak, amennyiben 
az ajánlattevő ajánlatában megfelelő 
eszközzel - ideértve a 42. cikkben említett 
bizonyítási eszközt is - bizonyítja, hogy az 
általa javasolt megoldások egyenértékű 
módon megfelelnek a műszaki leírásokban 
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Az ajánlatkérő terheinek korlátozása céljából és azért, hogy a tanúsítványokba és a vizsgálati 
jelentésekbe időt és pénzt fektető ajánlattevők ne szenvedjenek megkülönböztetést, az 
egyenértékűség bizonyításának terhét azoknak az ajánlattevőknek kell viselniük, amelyek 
egyenértékűségre hivatkoznak.

Módosítás 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ajánlatkérő szerv él a teljesítmény, 
illetve a funkcionális követelményekkel 
kapcsolatos műszaki leírás 
megállapításának a (3) bekezdés a) 
pontjában meghatározott lehetőségével, 
nem utasíthat vissza olyan, árura, 

Ha az ajánlatkérő szerv él a teljesítményen, 
illetve a funkcionális követelményeken
alapuló műszaki leírás megállapításának a 
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott 
lehetőségével, nem utasíthat vissza olyan, 
árura, szolgáltatásra vagy építési 
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szolgáltatásra vagy építési beruházásra 
irányuló ajánlatot, amely megfelel 
valamely európai szabványt átültető 
nemzeti szabványnak, európai műszaki 
tanúsítványnak, közös műszaki leírásnak, 
nemzetközi szabványnak vagy valamely 
európai szabványügyi szervezet által 
létrehozott műszaki referenciarendszernek, 
amennyiben ezek a leírások az általa 
megállapított teljesítményre, illetve 
funkcionális követelményekre 
vonatkoznak.

beruházásra irányuló ajánlatot, amely 
megfelel valamely európai szabványt 
átültető nemzeti szabványnak, európai 
műszaki tanúsítványnak, közös műszaki 
leírásnak, nemzetközi szabványnak vagy 
valamely európai szabványügyi szervezet 
által létrehozott műszaki 
referenciarendszernek, amennyiben ezek a 
leírások az általa megállapított 
teljesítményre, illetve funkcionális 
követelményekre vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 928
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlattevőnek az ajánlatában bármely
megfelelő eszközzel - ideértve a 42. 
cikkben említetteket is - bizonyítania kell, 
hogy a szabványnak megfelelő áru, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
megfelel az ajánlatkérő szerv 
teljesítménybeli, illetve funkcionális 
követelményeinek.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában megfelelő 
eszközzel - ideértve a 42. cikkben 
említetteket is - bizonyítania kell, hogy a 
szabványnak megfelelő áru, szolgáltatás 
vagy építési beruházás megfelel az 
ajánlatkérő szerv teljesítménybeli, illetve 
funkcionális követelményeinek.

Or. en

Módosítás 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 6 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlattételi eljárás és a szerződés 
végrehajtása során az ajánlatkérő 
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szervnek képesnek kell lennie a 
követelmények teljesítésének ellenőrzésére 
és nyomon követésére.

Or. en

Módosítás 930
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben az ajánlatkérő szervek a 
műszaki leírásokban, a szerződés 
odaítélésének kritériumaiban vagy a 
szerződés teljesítési záradékaiban
környezetvédelmi, szociális vagy egyéb 
jellemzőket vagy kritériumokat állapítanak 
meg, megkövetelhetik, hogy egy külön 
címke tanúsítsa a szóban forgó építési 
beruházás, szolgáltatás vagy áru 
megfelelőségét e jellemzőknek vagy 
kritériumoknak, feltéve, hogy a következő 
feltételek mindegyike teljesül:

Or. en

Módosítás 931
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő szervek 
valamely építési beruházással, 
szolgáltatással vagy áruval összefüggésben 
környezetvédelmi, szociális vagy egyéb 
jellemzőket állapítanak meg a 40. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
teljesítmény, illetve funkcionális 

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

követelmények tekintetében, 
megkövetelhetik, hogy a szóban forgó 
építési beruházás, szolgáltatás vagy áru 
meghatározott címkével, tanúsítvánnyal 
vagy más biztosítási rendszerrel legyen 
ellátva, feltéve, hogy a következő feltételek 
mindegyike teljesül:

Or. en

Módosítás 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 933
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő szervek 
valamely építési beruházással, 

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

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

Or. en

Módosítás 934
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 935
Frank Engel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a címkére vonatkozó követelmények 
csak olyan jellemzőket érintenek, amelyek 
a szerződés tárgyához kapcsolódnak, és 

a) a címkére vonatkozó követelmények 
alkalmasak a szerződés tárgyát képező 
építési beruházás, árubeszerzés vagy 
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amelyek alkalmasak a szerződés tárgyát 
képező építési beruházás, árubeszerzés 
vagy szolgáltatás jellemzőinek 
meghatározására;

szolgáltatás jellemzőinek meghatározására;

Or. fr

Módosítás 936
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 937
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Ha a követelmények a szerződés tárgyához kapcsolódó tulajdonságokra korlátozódnak, nem 
lehet szó olyan címkékről, amely például a munkakörnyezetre vonatkozik.

Módosítás 938
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 939
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a címke elnyeréséhez szükséges
követelmények objektív módon igazolható 
és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumokon alapulnak;

Or. en

Módosítás 940
Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 941
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 942
Toine Manders

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a címkékre vonatkozó előírások 
ésszerű arányban állnak a közbeszerzés 
jellegével;
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Or. nl

Módosítás 943
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a címkét olyan nyílt és átlátható eljárás 
keretében fogadták el, amelyben 
valamennyi releváns érdekelt fél – ideértve 
a kormányzati szerveket, fogyasztókat, 
gyártókat, szakszervezeteket, 
forgalmazókat és a környezetvédelmi és
szociális szervezeteket – lényeges szerepet 
játszott; Kormányszervek részvétele 
lehetséges, de nem kötelező.

Or. en

Módosítás 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 945
Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

keretében fogadták el, amelyben 
valamennyi érdekelt fél – ideértve a 
kormányzati szerveket, fogyasztókat, 
szakszervezeteket, gyártókat, 
forgalmazókat és környezetvédelmi 
szervezeteket – részt vehetett,

Or. en

Módosítás 948
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 949
Ádám Kósa

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 950
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a címkék valamennyi érdekelt fél 
számára hozzáférhetők.

d) a címkék, tanúsítványok vagy egyéb 
biztosítási rendszerek valamennyi érdekelt 
fél számára hozzáférhetők;

Or. en

Módosítás 951
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a címkék valamennyi érdekelt fél 
számára hozzáférhetők.

d) a címkék, tanúsítványok vagy egyéb 
biztosítási rendszerek valamennyi érdekelt 
fél számára hozzáférhetők;

Or. en

Módosítás 952
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a címke elnyeréséhez szükséges 
követelményeket a címkéért folyamodó 
gazdasági szereplőtől független harmadik 
fél határozza meg.
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Or. en

Módosítás 953
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a címke, tanúsítvány vagy egyéb 
biztosítási rendszer ellenőrzését és a
címkének való megfelelőséget az adott
címkéért, tanúsítványért vagy egyéb 
biztosítási rendszerért folyamodó 
gazdasági szereplőtől független harmadik 
fél határozza meg.

Or. en

Módosítás 954
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a címkére, tanúsítványra vagy egyéb 
biztosítási rendszerre vonatkozó 
kritériumokat az adott címkéért, 
tanúsítványért vagy egyéb biztosítási 
rendszerért folyamodó gazdasági 
szereplőtől független harmadik fél 
határozza meg.

Or. en

Módosítás 955
Sari Essayah
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Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a címkére vonatkozó kritériumokat a 
címkéért folyamodó gazdasági szereplőtől 
független, az elismert akkreditációs 
szabványok szerint akkreditált harmadik 
fél határozza meg.

Or. en

Módosítás 956
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a címkézési rendszer téves 
használatának megelőzése érdekében a 
címkének, tanúsítványnak vagy egyéb 
biztosítási rendszernek a szerződés 
tárgyához kapcsolódóan a lehető 
legmagasabb szintű elszámoltathatóságot 
és minőséget kell biztosítania.

Or. en

Módosítás 957
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 

A címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is 
elfogadhatnak. A címkével nem 
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címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

rendelkező termékek esetében az 
ajánlatkérő szervek a gyártó műszaki 
dokumentációját vagy más megfelelő 
bizonyítási eszközt is elfogadhatnak, de 
csak azon gazdasági szereplőktől, 
amelyeknek az említett tanúsítványokhoz 
nincs hozzáférésük, sem lehetőségük arra, 
hogy a vonatkozó határidőig azokat 
beszerezzék.

Or. en

Módosítás 958
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő, egyenértékűséget bizonyító
eszközt is elfogadhatnak.

Or. en

Módosítás 959
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
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ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
konkrét címkére vonatkozó 
követelményeket. Az ajánlatkérő szervek e 
követelményeket bizonyító egyéb 
megfelelő bizonyítási eszközt – többek 
között a gyártó műszaki dokumentációját –
is kötelesek elfogadni, amennyiben az 
adott gazdasági szereplőnek az említett 
tanúsítványhoz nincs hozzáférése, sem 
lehetősége arra, hogy a vonatkozó 
határidőig azt beszerezze. Annak érekében 
azonban, hogy a tanúsítványokba és a 
vizsgálati jelentésekbe időt és pénzt fektető 
ajánlattevők ne szenvedjenek 
megkülönböztetést, az egyenértékűség 
bizonyításának terhét azoknak az 
ajánlattevőknek kell viselniük, amelyek 
egyenértékűségre hivatkoznak.

Or. en

Módosítás 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni. A kért címkével való 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell 
bizonyítania.

Or. fr
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Módosítás 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni. Előnyben részesítik vagy 
kiemelten kezelik az olyan címkét, 
műszaki dokumentációt vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt, amelyek 
fejlesztési, tanúsítási vagy ellenőrzési 
folyamatában részt vettek a kormányzati 
szervek, a környezetvédelmi vagy a civil 
szervezetek.

Or. es

Módosítás 962
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

A meghatározott címkét, tanúsítványt vagy 
egyéb biztosítási rendszert előíró 
ajánlatkérő szervek minden olyan 
egyenértékű címkét kötelesek elfogadni, 
amelyek teljesítik az ajánlatkérő szervek 
által feltüntetett címkére, tanúsítványra 
vagy egyéb biztosítási rendszerre
vonatkozó követelményeket. A címkével, 
tanúsítvánnyal, vagy egyéb biztosítási 
rendszerrel nem rendelkező termékek 
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esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket.

Or. en

Módosítás 964
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak, hogy az ajánlatkérő szerv egy 
meghatározott címkét ír elő, nem lehet az 
a célja, hogy valamely közbeszerzési 
eljárás keretében hátrányos 
megkülönböztetésben részesítse az 
ajánlattevőket.
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Or. fr

Indokolás

Az, hogy az odaítélési kritériumok meghatározása és végrehajtása során címkéket 
alkalmaznak, nem vezethet olyan megkülönböztető gyakorlatokhoz, amelyek célja, hogy egyes 
ajánlattevőket előnyben részesítsenek másokkal szemben.

Módosítás 965
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérő 
szervek minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

A meghatározott címkét, tanúsítványt vagy 
egyéb biztosítási rendszert előíró 
ajánlatkérő szervek minden olyan 
egyenértékű címkét kötelesek elfogadni, 
amelyek teljesítik az ajánlatkérő szervek 
által feltüntetett címkére, tanúsítványra 
vagy egyéb biztosítási rendszerre
vonatkozó követelményeket. A címkével, 
tanúsítvánnyal vagy egyéb biztosítási 
rendszerrel nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 966
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a címke megfelel az (1) bekezdés 
b), c), d) és e) pontjaiban előírt 
feltételeknek, azonban a szerződés 
tárgyához nem kapcsolódó 

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

tárgyához nem kapcsolódó 
követelményeket is előír, az ajánlatkérő 
szervek a műszaki leírást az adott címke, 
tanúsítvány vagy egyéb biztosítási 
rendszer részletes leírására vagy szükség 
esetén annak a szerződés tárgyához 
kapcsolódó, és az adott tárgy jellemzőinek 
meghatározására alkalmas részeire való 
hivatkozással is meghatározhatják.

Or. en

Módosítás 967
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 968
Heide Rühle

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

Az ajánlatkérő szervek megkövetelhetik, 
hogy a gazdasági szereplők a műszaki 
leírásnak való megfelelés bizonyítékaként 
nyújtsanak be egy elismert szervtől 
származó vizsgálati jelentést vagy egy 
ilyen szervtől származó tanúsítványt.

Az ajánlatkérő szervek megkövetelhetik, 
hogy a gazdasági szereplők a műszaki 
leírásban, a szerződés odaítélésének 
kritériumaiban vagy a szerződés teljesítési 
záradékaiban meghatározott 
követelményeknek vagy kritériumoknak 
való megfelelés bizonyítékaként 
nyújtsanak be egy elismert szervtől 
származó vizsgálati jelentést vagy egy 
ilyen szervtől származó tanúsítványt.

Or. en

Módosítás 969
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ajánlatkérő szervek előírják egy 
konkrét műszaki leírásnak való 
megfelelőséget igazoló, elismert szerv által 
készített tanúsítvány benyújtását, az 
ajánlatkérő szerveknek az ezzel 
egyenértékű más elismert szervek által 
kiadott tanúsítványokat is el kell 
fogadniuk.

Ha az ajánlatkérő szervek előírják egy 
konkrét megfelelőségértékelő szerv által 
készített tanúsítvány benyújtását, az 
ajánlatkérő szerveknek az ezzel 
egyenértékű más elismert szervek által 
kiadott tanúsítványokat is el kell 
fogadniuk.

Or. en

Módosítás 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek az (1) törölve
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bekezdésben említetteken kívül más 
megfelelő bizonyítási eszközöket - például 
a gyártó műszaki dokumentációját - is 
kötelesek elfogadni, ha az érintett 
gazdasági szereplő nem fér hozzá az (1) 
bekezdésben említett tanúsítványokhoz 
vagy vizsgálati jelentésekhez, illetve nincs 
lehetősége azoknak az adott határidőn 
belül történő megszerzésére.

Or. en

Módosítás 971
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek az (1) 
bekezdésben említetteken kívül más 
megfelelő bizonyítási eszközöket - például 
a gyártó műszaki dokumentációját - is 
kötelesek elfogadni, ha az érintett 
gazdasági szereplő nem fér hozzá az (1) 
bekezdésben említett tanúsítványokhoz 
vagy vizsgálati jelentésekhez, illetve nincs 
lehetősége azoknak az adott határidőn belül 
történő megszerzésére.

(2) Az ajánlatkérő szervek az (1) 
bekezdésben említetteken kívül más 
megfelelő bizonyítási eszközöket - például 
a gyártó műszaki dokumentációját - is 
kötelesek elfogadni, ha az érintett 
gazdasági szereplő nem fér hozzá az (1) 
bekezdésben említett tanúsítványokhoz 
vagy vizsgálati jelentésekhez, illetve nincs 
lehetősége azoknak az adott határidőn belül 
történő megszerzésére, feltéve, hogy a 
lehetőség hiánya nem a szóban forgó 
gazdasági szereplőnek tudható be. Az 
ajánlatkérő terheinek korlátozása céljából 
és azért, hogy a tanúsítványokba és a 
vizsgálati eredményekbe időt és pénzt 
fektető ajánlattevők ne szenvedjenek 
megkülönböztetést, az egyenértékűség 
bizonyításának terhét azoknak az 
ajánlattevőknek kell viselniük, amelyek 
egyenértékűségre hivatkoznak.

Or. en
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Módosítás 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek az (1) 
bekezdésben említetteken kívül más 
megfelelő bizonyítási eszközöket - például 
a gyártó műszaki dokumentációját - is 
kötelesek elfogadni, ha az érintett 
gazdasági szereplő nem fér hozzá az (1) 
bekezdésben említett tanúsítványokhoz 
vagy vizsgálati jelentésekhez, illetve nincs 
lehetősége azoknak az adott határidőn belül 
történő megszerzésére.

(2) Az ajánlatkérő szervek az (1) 
bekezdésben említetteken kívül más 
megfelelő és egyenértékű bizonyítási 
eszközöket - például a gyártó műszaki 
dokumentációját - is kötelesek elfogadni, 
ha az érintett gazdasági szereplő nem fér 
hozzá az (1) bekezdésben említett 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére.

Or. en

Módosítás 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek az (1) 
bekezdésben említetteken kívül más 
megfelelő bizonyítási eszközöket - például 
a gyártó műszaki dokumentációját - is 
kötelesek elfogadni, ha az érintett 
gazdasági szereplő nem fér hozzá az (1) 
bekezdésben említett tanúsítványokhoz 
vagy vizsgálati jelentésekhez, illetve nincs 
lehetősége azoknak az adott határidőn belül 
történő megszerzésére.

(2) Az ajánlatkérő szervek az (1) 
bekezdésben említetteken kívül más 
megfelelő bizonyítási eszközöket - például 
a gyártó műszaki dokumentációját - is 
kötelesek elfogadni, ha az érintett 
gazdasági szereplő nem fér hozzá az (1) 
bekezdésben említett tanúsítványokhoz 
vagy vizsgálati jelentésekhez, illetve nincs 
lehetősége azoknak az adott határidőn belül 
történő megszerzésére. A fent említett 
bizonyítási eszközöket tudományos, 
ellenőrizhető és megkülönböztetésmentes 
információkkal kell alátámasztani.

Or. it



AM\908712HU.doc 125/177 PE492.859v01-00

HU

Módosítás 974
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok kötelesek a többi 
tagállam számára kérésre hozzáférhetővé 
tenni minden olyan információt, amely a 
műszaki követelményeknek való 
megfelelőség bizonyítására a 40. cikk (6) 
bekezdésének, a 41. cikknek és a jelen cikk 
(1)-(3) bekezdésének megfelelően 
benyújtott bizonyítékokkal és okiratokkal 
kapcsolatos. A letelepedés helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai ezt a 
tájékoztatást a 88. cikk értelmében adják.

(4) A tagállamok kötelesek a többi 
tagállam számára kérésre hozzáférhetővé 
tenni minden olyan információt, amely a 
40. cikk (6) bekezdésének, a 41. cikknek és 
a jelen cikk (1)-(3) bekezdésének 
megfelelően benyújtott bizonyítékokkal és 
okiratokkal kapcsolatos. A gazdasági 
szereplők letelepedési helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai ezt a 
tájékoztatást a 88. cikk értelmében adják.

Or. en

Módosítás 975
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek
felhatalmazhatják az ajánlattevőket 
változatok benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv az ajánlati/részvételi felhívásban –
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban –
közli, hogy engedélyezi-e változatok 
benyújtását. Változatok benyújtása ilyen 
tartalmú közlés nélkül nem megengedett.

(1) Az ajánlatkérő szervnek fel kell 
hatalmaznia az ajánlattevőket változatok 
benyújtására, feltéve, hogy azok a 
szerződés tárgyához kapcsolódnak. Az 
ajánlatkérő szervnek az ajánlati/részvételi 
felhívásban – illetve ha előzetes 
tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban – kell közölnie, ha 
nem engedélyezi változatok benyújtását. 
Változatok benyújtását ilyen tartalmú 
közlés nélkül nem lehet elutasítani.

Or. en
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Módosítás 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek 
felhatalmazhatják az ajánlattevőket 
változatok benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv az ajánlati/részvételi felhívásban -
illetve ha előzetes tájékoztatót 
alkalmaznak pályázati felhívásként, a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban - közli, hogy engedélyezi-e 
változatok benyújtását. Változatok 
benyújtása ilyen tartalmú közlés nélkül 
nem megengedett.

(1) Az ajánlattevők egy alapjavaslat 
mellett változatokat nyújthatnak be.

Or. fr

Módosítás 977
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – -1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A változat a szerződés kidolgozásának, 
végrehajtásának vagy finanszírozásának 
alternatív módja.

Or. fr

Módosítás 978
Cornelis de Jong

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

(1) Az ajánlatkérő szervek
felhatalmazhatják az ajánlattevőket 
változatok benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv az ajánlati/részvételi felhívásban -
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban -
közli, hogy engedélyezi-e változatok 
benyújtását. Változatok benyújtása ilyen
tartalmú közlés nélkül nem megengedett.

(1) Az ajánlatkérő szerv felhatalmazza az 
ajánlattevőket változatok benyújtására. 
Amennyiben az ajánlatkérő szerv nem 
kívánja engedélyezni változatok 
benyújtását, ezt az ajánlati/részvételi 
felhívásban – illetve ha előzetes 
tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban – közli. Ilyen
tartalmú közlés nélkül változatok
benyújtása megengedett.

Or. en

Módosítás 979
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek 
felhatalmazhatják az ajánlattevőket 
változatok benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv az ajánlati/részvételi felhívásban -
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban -
közli, hogy engedélyezi-e változatok 
benyújtását. Változatok benyújtása ilyen 
tartalmú közlés nélkül nem megengedett.

(1) Az ajánlatkérő szervek megtilthatják az 
ajánlattevőknek, hogy változatokat 
nyújtsanak be. Az ajánlatkérő szerv az 
ajánlati/részvételi felhívásban - illetve ha 
előzetes tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban - közli, hogy 
megtiltja-e változatok benyújtását. Ilyen 
tartalmú közlés hiányában a változatok
benyújtása megengedett.

Or. fr

Módosítás 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

(1) Az ajánlatkérő szervek 
felhatalmazhatják az ajánlattevőket 
változatok benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv az ajánlati/részvételi felhívásban -
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban -
közli, hogy engedélyezi-e változatok 
benyújtását. Változatok benyújtása ilyen
tartalmú közlés nélkül nem megengedett.

(1) Az ajánlatkérő szervek 
felhatalmazhatják az ajánlattevőket 
változatok benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv – ha a szerződési hirdetményben 
ettől eltérő rendelkezés nem szerepel – az 
ajánlati/részvételi felhívásban, illetve ha 
előzetes tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban általában 
engedélyezi változatok benyújtását. Ezzel 
ellenkező tartalmú közlés nélkül változatok 
benyújtása megengedett.

Or. en

Módosítás 981
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A változatokat engedélyező ajánlatkérő 
szerv a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározza, hogy a változatoknak 
milyen minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Az 
ajánlatkérő szervek arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott odaítélési 
szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

(2) A változatokat engedélyező ajánlatkérő 
szerv a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározza, hogy a változatoknak 
milyen minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük. Az ajánlatkérő szervek arról 
is kötelesek gondoskodni, hogy a 
kiválasztott odaítélési szempontok a 
szóban forgó minimumkövetelményeknek 
megfelelő változatokra, valamint azokra a 
megfelelő ajánlatokra is alkalmazhatók 
legyenek, amelyek nem változatok.

Or. en

Módosítás 982
Frank Engel, Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A változatokat engedélyező ajánlatkérő 
szerv a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározza, hogy a változatoknak 
milyen minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Az 
ajánlatkérő szervek arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott odaítélési 
szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

(2) Az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési 
dokumentációban meghatározza, hogy a 
változatoknak milyen 
minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Az 
ajánlatkérő szervek arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott odaítélési 
szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

Or. fr

Módosítás 983
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A változatokat engedélyező ajánlatkérő 
szerv a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározza, hogy a változatoknak 
milyen minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Az 
ajánlatkérő szervek arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott odaítélési 
szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

(2) Abban az esetben, amikor a változatok 
nem tiltottak, az ajánlatkérő szerv a 
közbeszerzési dokumentációban 
meghatározza, hogy a változatoknak 
milyen minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Az 
ajánlatkérő szervek arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott odaítélési 
szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

Or. fr
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Módosítás 984
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A változatokat engedélyező ajánlatkérő 
szerv a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározza, hogy a változatoknak 
milyen minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb
követelmények szerint kell elkészíteni. Az 
ajánlatkérő szervek arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott odaítélési 
szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

(2) A változatokat a közbeszerzési 
dokumentációban lehet engedélyezni, 
amely meghatározza, hogy a változatoknak 
milyen minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen 
követelmények szerint kell elkészíteni. E 
minimumkövetelmények –annak 
biztosítása érdekében, hogy a változatok a 
szerződés tárgyát ne érintsék hátrányosan 
– kötelezőek. Az ajánlatkérő szerv bármely 
változatot elutasíthat azon az alapon, hogy 
az hátrányosan érintené a szerződés 
tárgyát. Az ajánlatkérő szervek arról is 
kötelesek gondoskodni, hogy a kiválasztott 
odaítélési szempontok a szóban forgó 
követelményeknek megfelelő változatokra, 
valamint azokra a megfelelő ajánlatokra is 
alkalmazhatók legyenek, amelyek nem 
változatok.

Or. en

Módosítás 985
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak az ajánlatkérő szerv által 
megállapított minimumkövetelményeknek 
megfelelő változatok vehetők figyelembe.

törölve

Or. en
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Módosítás 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásai esetében azok az 
ajánlatkérő szervek, amelyek 
engedélyezték változatok benyújtását, nem 
utasíthatnak el valamely változatot 
kizárólag azon az alapon, hogy az adott 
változat, amennyiben sikeres, inkább 
szolgáltatásnyújtásra, mint árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződést 
eredményezne, vagy inkább 
árubeszerzésre, mint szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződést 
eredményezne.

törölve

Or. en

Módosítás 987
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásai esetében azok az 
ajánlatkérő szervek, amelyek 
engedélyezték változatok benyújtását, nem 
utasíthatnak el valamely változatot 
kizárólag azon az alapon, hogy az adott 
változat, amennyiben sikeres, inkább 
szolgáltatásnyújtásra, mint árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződést 
eredményezne, vagy inkább 

Árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásai esetében az ajánlatkérő 
szervek nem utasíthatnak el valamely 
változatot kizárólag azon az alapon, hogy 
az adott változat, amennyiben sikeres, 
inkább szolgáltatásnyújtásra, mint 
árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződést eredményezne, vagy inkább 
árubeszerzésre, mint szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződést 
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árubeszerzésre, mint szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződést 
eredményezne.

eredményezne.

Or. en

Indokolás

A változatok az innovatív termékek és termelési módszerek ösztönzésének egyik legjobb 
eszközét képviselik, alkalmazásukat nem akadályozni, hanem bátorítani kell.

Módosítás 988
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásai esetében azok az 
ajánlatkérő szervek, amelyek 
engedélyezték változatok benyújtását, nem 
utasíthatnak el valamely változatot 
kizárólag azon az alapon, hogy az adott 
változat, amennyiben sikeres, inkább 
szolgáltatásnyújtásra, mint árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződést 
eredményezne, vagy inkább 
árubeszerzésre, mint szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződést 
eredményezne.

Árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásai esetében azok az 
ajánlatkérő szervek, amelyek nem tiltották 
meg változatok benyújtását, nem 
utasíthatnak el valamely változatot 
kizárólag azon az alapon, hogy az adott 
változat, amennyiben sikeres, inkább 
szolgáltatásnyújtásra, mint árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződést 
eredményezne, vagy inkább 
árubeszerzésre, mint szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződést 
eredményezne.

Or. fr

Módosítás 989
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk törölve
A szerződések részekre osztása

(1) A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál 
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv 
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

Az ajánlatkérő szervek az 
ajánlati/részvételi felhívásban vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban feltüntetik, hogy az 
ajánlatokat egy vagy több részre 
korlátozzák-e.

(2) Az ajánlatkérő szervek korlátozhatják 
az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek 
számát - akkor is, ha jelezték az összes 
részre vonatkozó ajánlatok benyújtásának 
lehetőségét -, amennyiben a maximális 
számot közölték az ajánlati/részvételi 
felhívásban vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban. Az 
ajánlatkérő szervek kötelesek 
meghatározni és feltüntetni a 
közbeszerzési dokumentumokban a 
különböző részek odaítélésének objektív, 
megkülönböztetésmentes szempontjait, ha 
a kiválasztott odaítélési szempontok 
alkalmazása azzal járna, hogy egy 
ajánlattevőnek a maximális számnál több 
részt ítélnének oda.

(3) Ha egynél több rész ítélhető oda 
ugyanannak az ajánlattevőnek, az 
ajánlatkérő szervek úgy rendelkezhetnek, 
hogy vagy minden egyes rész tekintetében 
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külön szerződést ítélnek oda, vagy 
kevesebb számú szerződést ítélnek oda, 
amelyek több vagy valamennyi részre 
vonatkoznak.

Az ajánlatkérő szervek a közbeszerzési 
dokumentumokban kijelentik, hogy 
fenntartják-e a jogot az ilyen választásra, 
és ha igen, mely részek rendezhetők egy 
csoportba, egyazon szerződés keretében.

Az ajánlatkérő szervek először minden 
egyes rész esetében megállapítják, hogy 
melyek azok az ajánlatok, amelyek a 
leginkább megfelelnek a 66. cikk szerint 
meghatározott odaítélési szempontoknak. 
Egynél több részről szóló szerződést is 
odaítélhetnek olyan ajánlattevőnek, amely 
nem áll a szerződés minden egyes része 
szempontjából az első helyen, amennyiben 
a 66. cikk szerint megállapított odaítélési 
szempontok az adott szerződés összes 
részére tekintettel megfelelőbben 
teljesülnek. Az ajánlatkérő szervek a 
közbeszerzési dokumentumokban 
részletezik azokat a módszereket, 
amelyeket alkalmazni kívánnak az ilyen 
összehasonlításokra. Ezeknek a 
módszereknek átláthatónak, objektívnek 
és megkülönböztetésmentesnek kell 
lenniük.

(4) Az ajánlatkérő szervek előírhatják, 
hogy minden vállalkozó azon gazdasági 
szereplő irányítása alatt koordinálja a 
tevékenységeit, amelynek a teljes projekt 
koordinálását magában foglaló részt vagy 
ennek lényeges részeit odaítélték.

Or. da

Módosítás 990
Heide Rühle

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

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4.
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál 
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot
szolgáltatni.

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A
tagállamoknak nemzeti szinten kell 
rendelkezniük a szerződések részekre
osztásáról. Az ajánlatkérő szerv köteles a 
hirdetményben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
feltüntetni, hogy az ajánlatokat egy vagy 
több részre korlátozzák-e.

Or. en

Indokolás

A szerződés értékét a beszerzett áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások természete és 
mennyisége határozza meg. Miért magától értetődő, hogy tárgya alapján egy szerződést 
500 000 eurót meghaladónak értékelik? Az ajánlatkérő szerv számára szükségtelen 
adminisztrációs terhet és túlzott kötelezettséget jelent, hogy minden egyes nagyobb terjedelmű 
szerződés esetében meg kell indokolnia, hogy azt miért nem osztották fel, holott értéke 
meghaladja az 500 000 eurót.

Módosítás 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál 
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a
szándék megerősítésére vonatkozó
felhívásban konkrét magyarázatot 

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál 
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében az ajánlatkérő szerv köteles a 
hirdetményben vagy a felhívásban 
magyarázatot szolgáltatni arról a 
döntéséről, hogy alkalmazza-e vagy sem a 
részekre osztást.
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szolgáltatni.

Or. fr

Módosítás 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál 
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv 
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók.

Or. en

Módosítás 993
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál 
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv 
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 

A közbeszerzési szerződések részekre 
oszthatók.
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szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

Or. fr

Módosítás 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4.
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál 
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv 
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

A közbeszerzési szerződések részekre 
oszthatók. Az 500 000 eurót elérő vagy 
meghaladó árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra és a 10 000 000 
eurót elérő vagy meghaladó, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű építési 
beruházásra irányuló szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv 
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, azt köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban bejelenteni.

Or. en

Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében nem szükséges jelezni – mivel nyilvánvaló –, hogy a cikk a 4. 
cikkben meghatározott értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű szerződésekre vonatkozik 
Elég a konkrét értékhatárokat jelezni, amelyek eltérnek egyrészt az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra, másrészt az építési beruházásokra irányuló szerződések esetében, mivel 
ezek az értékhatárok a közbeszerzési irányelvekben hagyományosan különbözők. 

Módosítás 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv 
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

A közbeszerzések kis- és közepes 
vállalkozások általi nagyobb 
elérhetőségének elősegítése érdekében a
közbeszerzési szerződések homogén vagy 
heterogén részekre oszthatók. A 4. cikkben 
megállapított értékhatárokat elérő vagy 
meghaladó, 1 000 000 eurónál azonban 
nem alacsonyabb, az 5. cikk szerint 
megállapított értékű szerződések esetében, 
az ajánlatkérő szerv köteles a 
hirdetményben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban a 
szerződés felosztásának elmaradását 
megindokolni.

Or. en

Módosítás 996
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál 
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

A nagyobb fokú verseny ösztönzése 
érdekében, kivéve, ha a közbeszerzés 
tárgya a szóban forgó szolgáltatások 
jellege alapján lehetetlenné teszi a 
felosztást, az ajánlatkérő szerv külön 
részekre osztva ítéli oda a közbeszerzést.
Amennyiben a közbeszerzés tárgya a 
szóban forgó szolgáltatások jellege 
alapján nem teszi lehetővé a részekre 
osztást és így a szerződést nem lehet 
felosztani, az ajánlatkérő szerv köteles a 
hirdetményben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
konkrét magyarázatot szolgáltatni.

Or. en
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Módosítás 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál 
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

A lehető legnagyobb mértékű verseny 
előmozdítása érdekében az ajánlatkérő 
szerv részekre oszthatja a szerződést. 
Amennyiben egyes esetekben olyan 
objektív okok állnak fenn, amelyek 
akadályozzák a részekre osztást, az 
ajánlatkérő szerv elállhat a szerződés 
felosztásától. 

Or. de

Indokolás

Az egyszerűsítés értelmében törölni kell az ajánlatkérő szervekre szükségtelenül rótt 
adminisztratív terheket.

Módosítás 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv 
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 

A verseny erősítése és a közbeszerzések 
kkv-k általi elnyerése céljából a
közbeszerzési szerződéseket adott esetben, 
a szerződés jellegének megfelelően
homogén vagy heterogén részekre kell 
osztani. A 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat elérő vagy meghaladó, 
500 000 eurónál azonban nem 
alacsonyabb, az 5. cikk szerint 
megállapított értékű szerződések esetében, 
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felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

amennyiben az ajánlatkérő szerv nem 
tekinti helyénvalónak a részekre osztást, 
köteles a hirdetményben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
konkrét magyarázatot szolgáltatni.

Or. en

Módosítás 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 
4. cikkben megállapított értékhatárokat 
elérő vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv 
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 
4. cikkben megállapított értékhatárokat 
elérő vagy meghaladó, 500 000 eurónál
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében az ajánlatkérő szerv köteles a 
hirdetményben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
konkrét magyarázatot szolgáltatni a 
részekre osztás vagy annak elmaradása 
okairól.

Or. it

Módosítás 1000
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 
4. cikkben megállapított értékhatárokat 
elérő vagy meghaladó, 500 000 eurónál
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
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szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv 
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

szerint megállapított értékű szerződések 
esetében az ajánlatkérő szerv köteles a 
hirdetményben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
konkrét magyarázatot szolgáltatni a 
részekre osztásra vagy annak 
elmaradására vonatkozó döntéséről.

Or. en

Indokolás

A szerződések részekre osztása megkönnyíti a kkv-k részvételét közbeszerzésben, és az 
ajánlatkérő szervnek e lehetőség figyelembevételét legalább kötelességévé kellene tenni. Mivel 
azonban a döntéseket esetenként és technikai és gazdasági tényezők figyelembevételével kell 
meghozni, az irányelvnek sokkal semlegesebbnek kell lennie és nem szabad előnyben 
részesítenie sem a szerződések részekre osztását, sem az egységes szerződést.

Módosítás 1001
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál 
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv 
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

A verseny erősítése és a kkv-k 
közbeszerzésbeli részvételének elősegítése 
céljából a közbeszerzési szerződések 
homogén vagy heterogén részekre 
oszthatók, kivéve azon beszerzéseket,
amelyek részekre osztását az ajánlatkérő 
szerv nem tekinti helyénvalónak.

Or. en

Indokolás

A kkv-knak a nyilvános ajánlattételi versenyekben való részvételének megkönnyítése 
érdekében nyilvánvalóan fontos az ajánlatkérő szerveknek a szerződés részekre osztására való 
bátorítása. A részekre osztást ugyanakkor nem lehet kötelezővé tenni, hiszen akkor 



PE492.859v01-00 142/177 AM\908712HU.doc

HU

előfordulhatna, hogy az ajánlatkérő szerv olyan szerződést is részekre oszt, amelyet nem lett 
volna szabad felosztania. Ez gyakran előfordul például az építési és az IT szerződések 
esetében.

Módosítás 1002
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv 
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 
4. cikkben megállapított értékhatárokat 
elérő vagy meghaladó, 500 000 eurónál
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében az ajánlatkérő szerv köteles a 
hirdetményben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
konkrét magyarázatot szolgáltatni a 
részekre osztásra vagy technikai, jogi vagy 
pénzügyi okokra visszavezethető 
feloszthatatlanság miatt annak 
elmaradására vonatkozó döntéséről.
Konkrét szerződések esetén a tagállamok 
meghatározhatják és kötelezővé tehetik a 
részekre osztást.

Or. en

Módosítás 1003
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek az 
ajánlati/részvételi felhívásban vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban feltüntetik, hogy az 

Az ajánlatkérő szervek az 
ajánlati/részvételi felhívásban vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban feltüntetik, hogy a szerződést
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ajánlatokat egy vagy több részre 
korlátozzák-e.

egy vagy több részre korlátozzák-e. 
Elsősorban a kért szolgáltatások műszaki 
jellemzőinek, a szóban forgó gazdasági 
ágazat szerkezetének és adott esetben az 
egyes foglalkozásokra alkalmazandó 
szabályok figyelembevétele mellett 
szabadon dönthetnek a részek számáról.

Or. fr

Módosítás 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv köteles a 
hirdetményben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
feltüntetni, hogy az ajánlatokat egy vagy 
több részre korlátozzák-e.

Amennyiben az ajánlatkérő szerv az 
ajánlattétel lehetőségét egy vagy több 
részre korlátozza, ezt köteles a 
hirdetményben, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban vagy a 
közbeszerzési dokumentációban
feltüntetni.

Or. en

Indokolás

Elegendőnek tűnik az ajánlatkérő szervet arra kötelezni, hogy a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban feltüntesse döntését arra vonatkozóan, hogy a 
szerződést nem osztja részekre. Az ajánlatkérő szervtől nem szabad konkrét magyarázatot 
elvárni ennek okait illetően. Nem világos, hogy mi képezné egy ilyen elvárás hozzáadott 
értékét. A második albekezdés szövegének kiigazítására a pontosítás céljából került sor.

Módosítás 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

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

(2) Az ajánlatkérő szervek korlátozhatják 
az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek 
számát - akkor is, ha jelezték az összes 
részre vonatkozó ajánlatok benyújtásának 
lehetőségét -, amennyiben a maximális 
számot közölték az ajánlati/részvételi 
felhívásban vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban. Az 
ajánlatkérő szervek kötelesek 
meghatározni és feltüntetni a 
közbeszerzési dokumentumokban a 
különböző részek odaítélésének objektív, 
megkülönböztetésmentes szempontjait, ha 
a kiválasztott odaítélési szempontok 
alkalmazása azzal járna, hogy egy 
ajánlattevőnek a maximális számnál több 
részt ítélnének oda.

törölve

Or. en

Indokolás

Simplification of procurement rules

Módosítás 1006
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek korlátozhatják
az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek 
számát - akkor is, ha jelezték az összes 
részre vonatkozó ajánlatok benyújtásának 
lehetőségét -, amennyiben a maximális 
számot közölték az ajánlati/részvételi 
felhívásban vagy a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban. Az ajánlatkérő 
szervek kötelesek meghatározni és 
feltüntetni a közbeszerzési 
dokumentumokban a különböző részek 

(2) A részvételre jelentkezők az esetleg 
elnyerhető részek függvényében nem 
nyújthatnak be eltérő ajánlatokat. Az 
ajánlatkérő szervek korlátozzák az egy 
ajánlattevőnek odaítélhető részek számát, 
amennyiben a maximális számot közölték 
az ajánlati/részvételi felhívásban vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban. Az ajánlatkérő szervek 
kötelesek meghatározni és feltüntetni a 
közbeszerzési dokumentumokban a 
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odaítélésének objektív, 
megkülönböztetésmentes szempontjait, ha 
a kiválasztott odaítélési szempontok 
alkalmazása azzal járna, hogy egy 
ajánlattevőnek a maximális számnál több 
részt ítélnének oda.

különböző részek odaítélésének objektív, 
megkülönböztetésmentes szempontjait.

Or. fr

Módosítás 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha egynél több rész ítélhető oda 
ugyanannak az ajánlattevőnek, az 
ajánlatkérő szervek úgy rendelkezhetnek, 
hogy vagy minden egyes rész tekintetében 
külön szerződést ítélnek oda, vagy 
kevesebb számú szerződést ítélnek oda, 
amelyek több vagy valamennyi részre 
vonatkoznak.

törölve

Az ajánlatkérő szervek a közbeszerzési 
dokumentumokban kijelentik, hogy 
fenntartják-e a jogot az ilyen választásra, 
és ha igen, mely részek rendezhetők egy 
csoportba, egyazon szerződés keretében.
Az ajánlatkérő szervek először minden 
egyes rész esetében megállapítják, hogy 
melyek azok az ajánlatok, amelyek a 
leginkább megfelelnek a 66. cikk szerint 
meghatározott odaítélési szempontoknak. 
Egynél több részről szóló szerződést is 
odaítélhetnek olyan ajánlattevőnek, amely 
nem áll a szerződés minden egyes része 
szempontjából az első helyen, amennyiben 
a 66. cikk szerint megállapított odaítélési 
szempontok az adott szerződés összes 
részére tekintettel megfelelőbben 
teljesülnek. Az ajánlatkérő szervek a 
közbeszerzési dokumentumokban 
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részletezik azokat a módszereket, 
amelyeket alkalmazni kívánnak az ilyen 
összehasonlításokra. Ezeknek a 
módszereknek átláthatónak, objektívnek 
és megkülönböztetésmentesnek kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

Az odaítélési szabályok egyszerűsítése.

Módosítás 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha egynél több rész ítélhető oda 
ugyanannak az ajánlattevőnek, az 
ajánlatkérő szervek úgy rendelkezhetnek, 
hogy vagy minden egyes rész tekintetében 
külön szerződést ítélnek oda, vagy 
kevesebb számú szerződést ítélnek oda, 
amelyek több vagy valamennyi részre 
vonatkoznak.

törölve

Az ajánlatkérő szervek a közbeszerzési 
dokumentumokban kijelentik, hogy 
fenntartják-e a jogot az ilyen választásra, 
és ha igen, mely részek rendezhetők egy 
csoportba, egyazon szerződés keretében.
Az ajánlatkérő szervek először minden 
egyes rész esetében megállapítják, hogy 
melyek azok az ajánlatok, amelyek a 
leginkább megfelelnek a 66. cikk szerint 
meghatározott odaítélési szempontoknak. 
Egynél több részről szóló szerződést is 
odaítélhetnek olyan ajánlattevőnek, amely 
nem áll a szerződés minden egyes része 
szempontjából az első helyen, amennyiben 
a 66. cikk szerint megállapított odaítélési 
szempontok az adott szerződés összes 
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részére tekintettel megfelelőbben 
teljesülnek. Az ajánlatkérő szervek a 
közbeszerzési dokumentumokban 
részletezik azokat a módszereket, 
amelyeket alkalmazni kívánnak az ilyen 
összehasonlításokra. Ezeknek a 
módszereknek átláthatónak, objektívnek 
és megkülönböztetésmentesnek kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egynél több rész ítélhető oda 
ugyanannak az ajánlattevőnek, az 
ajánlatkérő szervek úgy rendelkezhetnek, 
hogy vagy minden egyes rész tekintetében 
külön szerződést ítélnek oda, vagy 
kevesebb számú szerződést ítélnek oda, 
amelyek több vagy valamennyi részre 
vonatkoznak.

törölve

Or. en

Indokolás

A (3) bekezdés a javaslat céljával – vagyis a közbeszerzéseknek a kkv-k számára történő 
elérhetőbbé tételével – ellentétes eredményhez, a közbeszerzéseknek a kkv- kizárásával járó 
aggregálásához vezethet.

Módosítás 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Az ajánlatkérő szervek a közbeszerzési 
dokumentumokban kijelentik, hogy 
fenntartják-e a jogot az ilyen választásra, 
és ha igen, mely részek rendezhetők egy 
csoportba, egyazon szerződés keretében.

törölve

Or. en

Módosítás 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek a közbeszerzési 
dokumentumokban kijelentik, hogy 
fenntartják-e a jogot az ilyen választásra, és 
ha igen, mely részek rendezhetők egy 
csoportba, egyazon szerződés keretében.

Az ajánlatkérő szervek a közbeszerzési 
dokumentumokban kijelentik, hogy 
fenntartják-e a jogot az ilyen választásra, és 
ha igen, mely részek rendezhetők egy 
csoportba, egyazon szerződés keretében.
Egyazon szerződés odaítélése valószínűleg 
nem korlátozza a versenyt, vagy vezet a 
piac monopolizálódásához.

Or. en

Módosítás 1012
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek először minden 
egyes rész esetében megállapítják, hogy 
melyek azok az ajánlatok, amelyek a 
leginkább megfelelnek a 66. cikk szerint 
meghatározott odaítélési szempontoknak. 
Egynél több részről szóló szerződést is 

törölve
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odaítélhetnek olyan ajánlattevőnek, amely 
nem áll a szerződés minden egyes része 
szempontjából az első helyen, amennyiben 
a 66. cikk szerint megállapított odaítélési 
szempontok az adott szerződés összes 
részére tekintettel megfelelőbben 
teljesülnek. Az ajánlatkérő szervek a 
közbeszerzési dokumentumokban 
részletezik azokat a módszereket, 
amelyeket alkalmazni kívánnak az ilyen 
összehasonlításokra. Ezeknek a 
módszereknek átláthatónak, objektívnek 
és megkülönböztetésmentesnek kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

A szerződés értékét a beszerzett áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások természete és 
mennyisége határozza meg. Miért magától értetődő, hogy egy szerződést tárgya alapján 
500 000 eurót meghaladónak értékelik? Az ajánlatkérő szerv számára szükségtelen 
adminisztrációs terhet és túlzott kötelezettséget jelent, hogy minden egyes nagyobb terjedelmű 
szerződés esetében meg kell indokolnia, hogy azt miért nem osztották fel, holott értéke 
meghaladja az 500 000 eurót.

Módosítás 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek először minden 
egyes rész esetében megállapítják, hogy 
melyek azok az ajánlatok, amelyek a 
leginkább megfelelnek a 66. cikk szerint 
meghatározott odaítélési szempontoknak. 
Egynél több részről szóló szerződést is 
odaítélhetnek olyan ajánlattevőnek, amely 
nem áll a szerződés minden egyes része 
szempontjából az első helyen, amennyiben 
a 66. cikk szerint megállapított odaítélési 
szempontok az adott szerződés összes 
részére tekintettel megfelelőbben 

törölve
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teljesülnek. Az ajánlatkérő szervek a 
közbeszerzési dokumentumokban 
részletezik azokat a módszereket, 
amelyeket alkalmazni kívánnak az ilyen 
összehasonlításokra. Ezeknek a 
módszereknek átláthatónak, objektívnek 
és megkülönböztetésmentesnek kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 1014
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérő szervek előírhatják, 
hogy minden vállalkozó azon gazdasági 
szereplő irányítása alatt koordinálja a 
tevékenységeit, amelynek a teljes projekt 
koordinálását magában foglaló részt vagy 
ennek lényeges részeit odaítélték.

törölve

Or. en

Indokolás

A szerződés értékét a beszerzett áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások természete és 
mennyisége határozza meg. Miért magától értetődő, hogy egy szerződést tárgya alapján 
500 000 eurót meghaladónak értékelik? Az ajánlatkérő szerv számára szükségtelen 
adminisztrációs terhet és túlzott kötelezettséget jelent, hogy minden egyes nagyobb terjedelmű 
szerződés esetében meg kell indokolnia, hogy azt miért nem osztották fel, holott értéke 
meghaladja az 500 000 eurót.

Módosítás 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérő szervek előírhatják, 
hogy minden vállalkozó azon gazdasági 
szereplő irányítása alatt koordinálja a 
tevékenységeit, amelynek a teljes projekt 
koordinálását magában foglaló részt vagy 
ennek lényeges részeit odaítélték.

törölve

Or. en

Indokolás

Az odaítélési szabályok egyszerűsítése.

Módosítás 1016
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghívásos és tárgyalásos eljárások 
esetében a központi szint alatti ajánlatkérő 
szervek a 24. cikk (2) bekezdése 
értelmében előzetes tájékoztatót 
alkalmazhatnak pályázati felhívásként, 
feltéve, hogy a tájékoztató az alábbi 
feltételek mindegyikének megfelel:

A meghívásos és tárgyalásos eljárások 
esetében az ajánlatkérő szervek a 24. cikk 
(2) bekezdése értelmében előzetes 
tájékoztatót alkalmazhatnak pályázati 
felhívásként, feltéve, hogy a tájékoztató az 
alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

Or. en

Módosítás 1017
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) amennyiben a gazdasági szereplő 
szerepel a 83. cikk a) pontban 



PE492.859v01-00 152/177 AM\908712HU.doc

HU

meghatározott nem megfelelési 
nyilvántartásban.

Or. en

Módosítás 1018
Louis Grech

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési ajánlatok, különösen az 
idős személyek számára nyújtott háztartási 
szolgáltatásokhoz hasonló személyi 
szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok 
esetében, a tagállamoknak adott esetben 
az „állampolgári választás modelljét” kell 
alkalmazniuk  E modell segítségével az 
állampolgárok a pályázók közül egy, a 
minőségi kritériumoknak megfelelő 
konkrét gazdasági szereplőt 
választhatnának ki, amellyel 
megállapodnak a (maximum) árban és 
amelynek az ajánlatkérő szerv 
keretszerződés ítél oda.

Or. en

Módosítás 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv a szerződés 
odaítélésétől, illetve a keretmegállapodás 
megkötésétől számított 48 napon belül 
tájékoztatót küld az eljárás eredményéről.

Az ajánlatkérő szerv a szerződés 
odaítélésétől, illetve a keretmegállapodás 
megkötésétől számított 14 napon belül 
tájékoztatót küld az eljárás eredményéről.
Ha az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztató hiányos vagy összefüggéstelen, 
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a Bizottság az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztató kiegészítése és érthetővé tétele 
céljából kapcsolatba lép az ajánlatkérő 
szervvel.

Or. en

Indokolás

A TED adatai nem megbízhatók, mivel az ajánlatkérő szerv gyakran elfelejti elküldeni az 
eljárás eredményéről szóló tájékoztatót. Rövidebb határidővel az adatgyűjtésnek e pillére 
sokkal hatékonyabb lehetne. Sőt, az eljárás eredményéről szóló tájékoztatók gyakran 
hiányosak és összefüggéstelenek, a Bizottság pedig nem kéri tisztázásukat az ajánlatkérő 
szervtől. Hasznos lenne ezért egyértelmű kötelezettséget bevezetni a Bizottság számára az 
adatok teljességének és koherenciájának ellenőrzése vonatkozásában. 

Módosítás 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv a szerződés 
odaítélésétől, illetve a keretmegállapodás 
megkötésétől számított 48 napon belül 
tájékoztatót küld az eljárás eredményéről.

Az ajánlatkérő szerv a szerződés 
odaítélésétől, illetve a keretmegállapodás 
megkötésétől számított 48 napon belül 
tájékoztatót küld az eljárás eredményéről.

A XVI B. mellékletben felsorolt 
szolgáltatások nyújtására irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében az 
ajánlatkérő szerv a hirdetményben közli, 
hogy beleegyezik-e a szerződések 
közzétételébe. E szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződések tekintetében a 
Bizottság a 91. cikkben megállapított 
eljárással összhangban állapítja meg 
azokat a szabályokat, amelyek a 
statisztikai jelentéseknek az említett 
hirdetmények alapján történő 
elkészítésére, és azok közzétételére 
vonatkoznak.

Or. en
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Indokolás

Az A és B szolgáltatások megkülönböztetésének újbóli bevezetése kapcsán.

Módosítás 1021
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ajánlatkérő szerv a dinamikus 
beszerzési rendszeren alapuló szerződés 
odaítéléséről szóló hirdetményt az egyes 
szerződések odaítélését követő 48 napon 
belül küldi meg. E hirdetményeket 
azonban negyedévente össze is vonhatja. 
Ebben az esetben az egyes negyedévek 
végétől számított 48 napon belül küldi 
meg az összevont hirdetményeket.

(3) Az ajánlatkérő szerv a dinamikus 
beszerzési rendszeren alapuló szerződés 
odaítéléséről szóló hirdetményt az egyes 
szerződések odaítélését követő 48 napon 
belül küldi meg.

Or. pt

Módosítás 1022
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 46., 47. és 48. cikkben említett 
hirdetmények és azok tartalma a 49. cikk 
szerinti közzétételt megelőzően nemzeti 
szinten nem tehető közzé.

törölve

Or. en

Indokolás

Bürokratikus és szükségtelen teher és hibaforrás.
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Módosítás 1023
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szerv elektronikus úton 
korlátlan és teljes körű közvetlen 
hozzáférést kínál a közbeszerzési 
dokumentumokhoz a hirdetmény 49. cikk 
szerinti közzétételének vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
elküldésének időpontjától. A hirdetmény, 
illetve a szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívás szövegében meg kell jelölni azt az 
internetcímet, amelyen ez a dokumentáció 
elérhető.

(1) Az ajánlatkérő szerv elektronikus úton 
teljes körű közvetlen hozzáférést kínál a 
közbeszerzési dokumentumokhoz a 
hirdetmény 49. cikk szerinti közzétételének 
vagy a szándék megerősítésére vonatkozó
felhívás elküldésének időpontjától. 
Meghatározott körülmények között az 
ajánlatkérő szerv megkérheti az 
ajánlattevő nevét, címét vagy egyéb 
azonosítására szolgáló eszközöket.  A 
hirdetmény, illetve a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
szövegében meg kell jelölni azt az 
internetcímet, amelyen ez a dokumentáció 
elérhető.

Or. en

Indokolás

Szükség lehet például az ajánlattevők adatainak (név, cím stb.) igazolására.

Módosítás 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szerv elektronikus úton 
korlátlan és teljes körű közvetlen 
hozzáférést kínál a közbeszerzési 
dokumentumokhoz a hirdetmény 49. cikk 
szerinti közzétételének vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
elküldésének időpontjától. A hirdetmény, 
illetve a szándék megerősítésére vonatkozó 

(1) Az ajánlatkérő szerv elektronikus úton 
korlátlan és teljes körű közvetlen 
hozzáférést kínál a közbeszerzési 
dokumentumokhoz a hirdetmény 49. cikk 
szerinti közzétételének vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
elküldésének időpontjától. A hirdetmény, 
illetve a szándék megerősítésére vonatkozó 
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felhívás szövegében meg kell jelölni azt az 
internetcímet, amelyen ez a dokumentáció 
elérhető.

felhívás szövegében meg kell jelölni azt az 
internetcímet, amelyen ez a dokumentáció 
elérhető. Az ajánlatkérő szerv függővé 
teheti a hozzáférést attól, hogy a 
jelentkező előzetesen az ajánlatkérő szerv 
rendelkezésére bocsátotta-e nevét, címét és 
egyéb adatait vagy a jelentkező 
személyazonosságának kétséget kizáró 
módon történő megállapítására alkalmas 
dokumentumokat.

Or. de

Indokolás

Az ajánlatkérő szervnek például biztonsági vonatkozású szerződések esetében jogos érdeke 
fűződik ahhoz, hogy megtudja, ki kéri az ajánlati felhíváshoz kapcsolódó dokumentációt.

Módosítás 1025
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E kiegészítő információt a 
közbeszerzési eljárásban részt vevő 
valamennyi ajánlattevő megkapja.

Or. es

Módosítás 1026
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghívásos eljárásban, a 
versenypárbeszéd és az innovációs 
partnerség keretében, valamint a 
tárgyalásos eljárás során az ajánlatkérő 

A meghívásos eljárásban, valamint a 
tárgyalásos eljárás során az ajánlatkérő 
szerv egyidejűleg és írásban hívja fel a 
kiválasztott jelentkezőket ajánlattételre.
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szerv egyidejűleg és írásban hívja fel a 
kiválasztott jelentkezőket ajánlattételre, 
vagy versenypárbeszéd esetében a 
párbeszédben való részvételre.

Or. fr

Módosítás 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
felhívásnak hivatkoznia kell arra az 
elektronikus címre, amelyen az 
ajánlattételhez szükséges dokumentáció 
vagy az ismertető és minden egyéb igazoló 
dokumentum elektronikus úton 
közvetlenül elérhető. Ezenkívül 
tartalmaznia kell a X. mellékletben 
meghatározott információt.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
felhívásnak hivatkoznia kell arra az 
elektronikus címre, amelyen az 
ajánlattételhez szükséges dokumentáció 
vagy az ismertető és minden egyéb igazoló 
dokumentum elérhető az ajánlattevő 
számára. Ezenkívül tartalmaznia kell a X. 
mellékletben meghatározott információt.

Or. de

Indokolás

Annak tisztázása, hogy az információkat elegendő az interneten elérhetővé tenni. Az egyes 
ajánlattevők tájékoztatását nem kell előírni. Az ajánlattevőknek saját maguknak kell ezért 
felelősséget vállalniuk.

Módosítás 1028
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett fél kérésére az ajánlatkérő 
szerv a lehető legrövidebb időn belül - de 
legfeljebb az írásbeli kérelem 

(2) Az ajánlatkérő szerv a szerződés 
odaítélésének, a részvételi kérelem 
elutasításának vagy az ajánlat 
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kézhezvételét követő 15 napon belül -
tájékoztatást ad:

elutasításának időpontjától számított
lehető legrövidebb időn belül - de 
legfeljebb az írásbeli kérelem 
kézhezvételét követő 15 napon belül -
tájékoztatást ad:

Or. es

Módosítás 1029
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai, vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz eleget az uniós vagy a tagállami 
szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályok, a 
munkavégzés, szolgáltatásnyújtás vagy 
árubeszerzés helyszínén alkalmazandó 
kollektív megállapodások vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek, 
feltéve, hogy ezek a szerződés tárgyához 
kapcsolódnak.

Or. en

Módosítás 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
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legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai, vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz eleget az Unió vagy a tagállam 
szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai, vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Or. en

Indokolás

Art. Az 54. cikk (2) bekezdése az uniós jognak való megfelelőségre vonatkozik. A 
megfogalmazás nagyon általános, sőt jelenlegi formájában nem világos. Továbbá a meglévő 
irányelv szerint már most is fennáll a lehetőség a nem a törvények szerint eljáró ajánlattevők 
kizárására. Ez a rendelkezés ezért szükségtelen. Az ilyenfajta szabályozás felesleges, mivel 
magától értetődik, hogy mind az ajánlattevőnek, mind az ajánlatkérő szervnek tiszteletben kell 
tartania az uniós jogszabályokat.

Módosítás 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai, vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi, adatvédelmi
vagy környezetvédelmi jogszabályai, vagy 
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 1032
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai, vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapításra került, hogy az ajánlat 
nem tesz legalább egyenértékű módon 
eleget az Unió vagy a tagállam szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi 
jogszabályai, vagy a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi szociális és 
környezetvédelmi jogi rendelkezések által 
megállapított kötelezettségeknek.

Or. de

Módosítás 1033
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai, vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai és a 
nemzeti törvények, rendeletek és egyéb 
kötelező érvényű előírások vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Or. en

Indokolás

Az e cikkben szereplő, rendeletekre való hivatkozás nem korlátozható az egyes szabályozási 
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területekhez tartozó uniós jogszabályokra. A hivatkozást ki kell egészíteni, hogy magában 
foglalja a nemzeti jogszabályokat és a munkaerőpiacot szabályozó rendszereket is.

Módosítás 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai, vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapításra került, hogy az ajánlat 
nem tesz legalább egyenértékű módon 
eleget az Unió vagy a tagállam szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi 
jogszabályai, vagy a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi szociális és 
környezetvédelmi jogi rendelkezések által 
megállapított kötelezettségeknek.

Or. de

Indokolás

Az uniós jogszabályok mellett az ajánlattevőknek a nemzeti jogszabályokat is be kell 
tartaniuk.

Módosítás 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai, vagy a XI. 

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy 
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mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések
által megállapított kötelezettségeknek.

termelési folyamatokat magában foglaló 
ellátási lánc mentén biztosított 
munkakörülményekre vonatkozóan a 
nemzeti jogszabályok és szabályozások és
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
egyezmények által megállapított 
kötelezettségeknek, attól függően, hogy 
melyik a legkedvezőbb a munkavállalók 
számára.
E rendelkezések a következőket foglalják 
magukba:
a) az ILO nyolc alapvető egyezménye (az 
egyesülés szabadsága és a kollektív 
tárgyalás, a kényszermunka és a kötelező 
munka felszámolása, a megkülönböztetés 
felszámolása a foglalkoztatás és a 
szakmák tekintetében, a gyermekmunka 
eltörlése) által meghatározott 
rendelkezések;
b) munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság;
c) munkaidő;
d) bérek és
e) a szociális biztonság.

Or. en

Módosítás 1036
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai, vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 

(2) Az ajánlatkérő szervek nem ítélhetik
oda a szerződést a legjobb ajánlatot 
benyújtó ajánlattevőnek, ha világos és 
elégséges bizonyíték alapján 
megállapították, hogy az ajánlat nem tesz 
legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai, vagy a XI. 
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és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Or. en

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy az ajánlatkérő szerv nem ítélhet oda szerződést egy olyan 
részvételre jelentkezőnek, amely bizonyítottan megsérti a szociális, munkaügyi és környezeti 
jogszabályokat.

Módosítás 1037
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyílt eljárásokban az ajánlatkérő 
szervek úgy dönthetnek, hogy az 
ajánlatokat a kiválasztási szempontok 
teljesítésének ellenőrzése előtt 
megvizsgálják, feltéve, hogy betartják a 
jelen szakasz vonatkozó rendelkezéseit, 
ideértve azt a szabályt, hogy a szerződés 
nem ítélhető oda olyan ajánlattevőnek, 
amelyet az 55. cikk szerint ki kellett volna 
zárni, vagy amely nem felel meg az 
ajánlatkérő szerv által a jelen szakasz 1. 
alszakasza szerint meghatározott 
kiválasztási szempontoknak.

törölve

Or. fr

Módosítás 1038
Robert Rochefort

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

(3) A nyílt eljárásokban az ajánlatkérő 
szervek úgy dönthetnek, hogy az 
ajánlatokat a kiválasztási szempontok 
teljesítésének ellenőrzése előtt 
megvizsgálják, feltéve, hogy betartják a 
jelen szakasz vonatkozó rendelkezéseit, 
ideértve azt a szabályt, hogy a szerződés 
nem ítélhető oda olyan ajánlattevőnek, 
amelyet az 55. cikk szerint ki kellett volna 
zárni, vagy amely nem felel meg az 
ajánlatkérő szerv által a jelen szakasz 1. 
alszakasza szerint meghatározott 
kiválasztási szempontoknak.

törölve

Or. fr

Módosítás 1039
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyílt eljárásokban az ajánlatkérő 
szervek úgy dönthetnek, hogy az 
ajánlatokat a kiválasztási szempontok 
teljesítésének ellenőrzése előtt 
megvizsgálják, feltéve, hogy betartják a 
jelen szakasz vonatkozó rendelkezéseit, 
ideértve azt a szabályt, hogy a szerződés 
nem ítélhető oda olyan ajánlattevőnek, 
amelyet az 55. cikk szerint ki kellett volna 
zárni, vagy amely nem felel meg az 
ajánlatkérő szerv által a jelen szakasz 1.
alszakasza szerint meghatározott 
kiválasztási szempontoknak.

(3) A nyílt eljárásokban az ajánlatkérő 
szervek úgy dönthetnek, hogy az 
ajánlatokat a kiválasztási szempontok 
teljesítésének ellenőrzése előtt 
megvizsgálják, feltéve, hogy betartják a 
jelen szakasz vonatkozó rendelkezéseit, 
ideértve azt a szabályt, hogy a szerződés 
nem ítélhető oda olyan ajánlattevőnek, 
amelyet az 55. cikk szerint ki kellett volna 
zárni, vagy amely nem felel meg az 
ajánlatkérő szerv által a jelen szakasz 1–2.
alszakasza szerint meghatározott 
kiválasztási szempontoknak.

Or. en
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Módosítás 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 89. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a XI. 
mellékletben szereplő lista módosítása 
tekintetében, ha újonnan megkötött 
nemzetközi egyezmények vagy meglévő 
nemzetközi egyezmények változásai 
alapján e módosítások szükségesnek 
bizonyulnak.

törölve

Or. en

Módosítás 1041
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a kötelezettség, amely szerint a 
részvételre jelentkezőt vagy az ajánlattevőt 
ki kell zárni valamely közbeszerzési 
szerződésben való részvételből, akkor is 
érvényesül, ha a jogerős elítélés a 
cégvezetőkre vagy bármely más, a 
részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő 
tekintetében képviseleti, döntéshozó vagy 
ellenőrzési joggal rendelkező személyre
vonatkozott.

Az a kötelezettség, amely szerint a 
részvételre jelentkezőt vagy az ajánlattevőt 
ki kell zárni valamely közbeszerzési 
szerződésben való részvételből, akkor is 
érvényesül, ha a jogerős elítélés a 
cégvezetőkre vonatkozott.

Or. en

Indokolás

A világos meghatározás hiánya utat enged a helytelen használatnak és a jogvitáknak.
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Módosítás 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben ilyen kizáró okok a 
vállalkozó kiválasztása során merülnek 
fel, az érintett vállalkozást ki kell zárni a 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásából.

Or. it

Módosítás 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden olyan gazdasági szereplőt ki 
kell zárni a szerződésben való részvételből, 
amelynek esetében az ajánlatkérő szerv 
tudomással bír egy olyan jogerős 
határozatról, amely megállapítja, hogy az 
adott gazdasági szereplő a letelepedése 
szerinti ország, illetve az ajánlatkérő szerv 
székhelye szerinti ország jogi 
rendelkezései szerint nem tett eleget 
adófizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségeinek.

(2) Minden olyan gazdasági szereplőt ki 
kell zárni a szerződésben való részvételből, 
amelynek esetében az ajánlatkérő szerv 
tudomással bír olyan jogerős határozatról, 
amely megállapítja, hogy az adott 
gazdasági szereplő nem tett eleget 
adófizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségeinek, vagy 
bármely más, az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségvédelemről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív megállapodásokban és 
szerződésekben és a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi munkajogi 
rendelkezésekben megállapított, a 
szociális és foglalkoztatási feltételekre 
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vonatkozó kötelezettségeinek; ezek a 
kötelezettségek olyan határokon átnyúló 
helyzetekben is alkalmazandók, amikor 
egy tagállam munkavállalói egy másik 
tagállamban nyújtanak szolgáltatásokat.

Or. de

Módosítás 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden olyan gazdasági szereplőt ki 
kell zárni a szerződésben való részvételből, 
amelynek esetében az ajánlatkérő szerv 
tudomással bír egy olyan jogerős 
határozatról, amely megállapítja, hogy az 
adott gazdasági szereplő a letelepedése 
szerinti ország, illetve az ajánlatkérő szerv 
székhelye szerinti ország jogi 
rendelkezései szerint nem tett eleget 
adófizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségeinek.

(2) Minden olyan gazdasági szereplőt ki 
kell zárni a közbeszerzésben való 
részvételből, amely a letelepedése szerinti 
ország, illetve az ajánlatkérő szerv 
székhelye szerinti ország jogi 
rendelkezései szerint nem tett eleget 
adófizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségeinek.

Or. it

Módosítás 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden olyan gazdasági szereplőt ki 
kell zárni a szerződésben való részvételből, 
amelynek esetében az ajánlatkérő szerv 
tudomással bír egy olyan jogerős 
határozatról, amely megállapítja, hogy az 
adott gazdasági szereplő a letelepedése 

(2) Minden gazdasági szereplőt ki kell 
zárni a szerződésben való részvételből, ha:
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szerinti ország, illetve az ajánlatkérő szerv 
székhelye szerinti ország jogi 
rendelkezései szerint nem tett eleget 
adófizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségeinek.

súlyosan vagy többször, kétségkívül 
igazolható módon megszegte a 
letelepedése szerinti ország, illetve az 
ajánlatkérő szerv székhelye szerinti ország 
jogi rendelkezéseiben meghatározott 
társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségeit;
súlyosan vagy többször, kétségkívül 
igazolható módon megszegte a 
letelepedése szerinti ország, illetve az 
ajánlatkérő szerv székhelye szerinti ország 
jogi rendelkezéseiben meghatározott 
adófizetésre vonatkozó kötelezettségeit;

Or. it

Módosítás 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is.

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályaiban vagy a 
XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezések által 
megállapított kötelezettségek ismételt, de a 
szállítók első szintjére korlátozódó 
megszegéséről. 

Or. en
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Módosítás 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is.

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is. E 
cikk alapján csak olyan jogsértés miatt 
lehet pályázatokat kizárni, amelyek 
esetében az Unió vagy egy, a WTO-ban 
részes GPA tag bírósága vagy illetékes 
hatósága hozott ítéletet.

Or. en

Módosítás 1048
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is;

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről, és a kötelezettségszegést 
illetékes bíróság jogerősen megállapította;

Or. de
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Indokolás

A jogbizonytalanság és az önkényes döntések elkerülése érdekében a szociális, munkaügyi és 
környezetvédelmi jogi rendelkezések megsértését bíróságnak kell jogerősen megállapítania, 
tekintettel a jelentős – az opcionális kizárási okokkal is kapcsolatos – jogkövetkezményre. A
második mondat megfogalmazása nem egyértelmű, ezért a jogbizonytalanság elkerülése 
érdekében törölni kell.

Módosítás 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is.

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi, adatvédelmi
vagy környezetvédelmi jogszabályai vagy 
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségek megszegéséről. Az uniós 
jogszabályoknak vagy a nemzetközi 
rendelkezéseknek való megfelelés 
magában foglalja az egyenértékű módon 
való megfelelést is.

Or. en

Módosítás 1050
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió vagy a tagállam szociális, 
munkaügyi, környezetvédelmi jogszabályai 
vagy a kollektív bérmegállapodásokhoz 
hasonló kollektív szerződések, illetve a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
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megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is;

és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is;

Or. de

Módosítás 1051
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is.

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai és a 
nemzeti törvények, rendeletek és egyéb 
kötelező érvényű előírások vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is.

Or. en

Indokolás

Az e cikkben szereplő rendeletekre való hivatkozás nem korlátozható az egyes szabályozási 
területekhez tartozó uniós jogszabályokra. A hivatkozást ki kell egészíteni oly módon, hogy az 
magában foglalja a nemzeti jogszabályokat és a munkaerőpiacot szabályozó rendszereket is.

Módosítás 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is;

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió és a tagállam szociális, munkaügyi 
vagy környezetvédelmi jogszabályai vagy 
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségek megszegéséről. Az uniós 
jogszabályoknak vagy a nemzetközi 
rendelkezéseknek való megfelelés 
magában foglalja az egyenértékű módon 
való megfelelést is;

Or. de

Módosítás 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI.
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is.

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályainak vagy 
termelési folyamatokat magában foglaló 
ellátási lánc mentén biztosított 
munkakörülményekre vonatkozóan a 
nemzeti jogszabályok és szabályozások és
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
egyezmények által megállapított
kötelezettségek megszegéséről, attól 
függően, hogy melyik a legkedvezőbb a 
munkavállalók számára.
E rendelkezések a következőket foglalják 
magukba:
a) az ILO nyolc alapvető egyezménye (az 
egyesülés szabadsága és a kollektív 
tárgyalás, a kényszermunka és a kötelező 
munka felszámolása, a megkülönböztetés 
felszámolása a foglalkoztatás és a 
szakmák tekintetében, a gyermekmunka 
eltörlése) által meghatározott 
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rendelkezések;
b) munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság,
c) munkaidő;
d) bérek és 
e) szociális biztonság. 
Az uniós jogszabályoknak vagy a 
nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is.

Or. en

Módosítás 1054
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is.

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai és a 
nemzeti törvények, rendeletek és egyéb 
kötelező érvényű előírások vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is.

Or. en

Módosítás 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az ajánlatkérő szerv minden olyan 
gazdasági szereplőt kizár a közbeszerzési 
szerződés odaítélésére irányuló eljárásban 
való részvételből, amelynek esetében a 
gazdasági szereplő által a 71. cikknek 
megfelelően ajánlott alvállalkozóval 
kapcsolatban teljesül az (1), (2) és (2a) 
(új) bekezdésekben, valamint a (3)
bekezdés c) vagy d) pontjában foglalt 
feltételek egyike.

Or. de

Módosítás 1056
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a gazdasági szereplő 
fizetésképtelenségi vagy felszámolási 
eljárás alatt áll, végelszámolás alatt áll, a 
hitelezőkkel csődegyezséget kötött, üzleti 
tevékenységét felfüggesztette, vagy a 
nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely 
hasonló helyzetben van;

b) ha a gazdasági szereplő 
fizetésképtelenségi vagy felszámolási 
eljárás alatt áll, végelszámolás alatt áll, 
üzleti tevékenységét felfüggesztette, vagy a 
nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely 
hasonló helyzetben van;

Or. en

Indokolás

Magában azt a helyzetet, amikor egy gazdasági szereplő a hitelezőkkel csődegyezséget kötött, 
nem szabad kizárásra alapul szolgáló oknak tekinteni.

Módosítás 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ha az ajánlatkérő szerv bármilyen 
módon bizonyítani tudja, hogy a 
gazdasági szereplő egyéb súlyos 
kötelességszegést követett el;

törölve

Or. en

Módosítás 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ha az ajánlatkérő szerv bármilyen 
módon bizonyítani tudja, hogy a 
gazdasági szereplő egyéb súlyos 
kötelességszegést követett el;

törölve

Or. de

Indokolás

Angesichts der schwerwiegenden Rechtsfolge des Ausschlusses von einer Vergabe - auch im 
Rahmen der fakultativen Ausschlussgründe - ist die Formulierung zu unbestimmt. Dies gilt 
umso mehr, als der Nachweis nach dem Kommissionsentwurf "mit jeglichen Mitteln" erbracht 
werden kann. The concept of “grave professional misconduct” is not defined objectively in 
the directive, while any decision to exclude an economic operator from a procurement 
procedure should be based on objective and measurable criteria and the discretion of the 
contracting authority should be limited.

Indokolás

Módosítás 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben az ajánlatkérő szerv 
bármely módon bizonyítani tudja, hogy a 
gazdasági szereplő az a) pontban 
jelzettektől eltérő, súlyos szakmai 
mulasztásokban vétkes – például, ha a 
gazdasági szereplőnek korábbi, hasonló 
jellegű, ugyanahhoz az ajánlatkérő 
szervhez kapcsolható szerződés vagy 
szerződések követelményeinek teljesítése 
során jelentős vagy folyamatos 
hiányosságok mutatkoztak.

Or. en

Indokolás

A c) és a d) pont két különböző kizárási alapot határoz meg, ami arra utalhat, hogy a d) 
pontban említett esetek nem valósítják meg a c) pontban említett súlyos szakmai mulasztás 
eseteit. Az érthetőség kedvéért javasoljuk a c) és a d) pontban megállapított, kizárásra alapul 
szolgáló okoknak egy új c) pontban való egyesítését.

Módosítás 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ha a gazdasági szereplő jelentős vagy 
ismétlődő hiányosságokról tett 
tanúbizonyságot az ugyanazon 
ajánlatkérő szervvel kötött valamely 
korábbi, hasonló jellegű szerződés, illetve 
szerződések bármely lényeges 
követelményének teljesítésével 
kapcsolatban.

törölve

Or. en
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Módosítás 1061
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ha a gazdasági szereplő jelentős vagy 
ismétlődő hiányosságokról tett 
tanúbizonyságot az ugyanazon ajánlatkérő 
szervvel kötött valamely korábbi, hasonló 
jellegű szerződés, illetve szerződések 
bármely lényeges követelményének 
teljesítésével kapcsolatban.

d) ha a gazdasági szereplő jelentős vagy 
ismétlődő hiányosságokról tett 
tanúbizonyságot az ugyanazon vagy más
ajánlatkérő szervvel kötött valamely 
korábbi, hasonló jellegű szerződés, illetve 
szerződések bármely lényeges 
követelményének teljesítésével 
kapcsolatban.

Or. fr


